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1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
У току 2019/2020 године одржана је 16 седница Наставничког већа, које је радило и разматрало садржаје
предвиђене Годишњим планом рада школе. Запослени су редовно присуствовали седницама, изузев запослених у две
школе из објективних разлога, те самим тим нису постојеле тешкоће у одржавању седница. Наставничко веће је као
циљеве за ову школску годину, имало стално побољшање услова за рад, унапређивање и подизање квалитета наставе
на виши ниво, као и подизање степена одговорности свих учесника у васпитно-образовном процесу.
Седницама је руководио Александар Ракићевић, директор школе.
Посебна пажња посвећена је питањима:
 Остваривањa наставног плана и програма
 Припремања Годишњег плана образовно-васпитног рада школе и 40-часовне структуре
 Анализирања остваривања циљева и задатака образовања
 Разматрање и давању мишљења о подели предмета на наставнике
 Доношење одлуке о употреби уџбеника и друге литературе у школи
 Планирање и разматрање онлајн наставе, наставе на даљину, због пандемије вирусом Ковид 19
 Планирање и организовање различитих облика ваннаставних активности ученика
 Разматрање одлука Савета родитеља о извођењу планираних екскурзија и разматрање извештаја о њиховој
реализацији
 Утврђивање календара такмичења ученика и обезбеђивање услова за њихово припремање
 Анализа фактора битних за структуирање одељења и формирање одељења
 Разматрање распореда одељенских старешина и давање мишљења
 Планирање и анализа рада стручног актива за развојно планирање, школског актива за развој школског
програма, школског тима за самовредновање, школског тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, школског тима за појачан васпитни рад са ученицима и школског тима за професионалну
оријентацију и каријерно вођење и саветовање ученика
 Разматрање извештаја стручних већа, разредних већа и одељењских старешина
 Разматрање извештаја о праћењу наставе
 Информисање о раду стручних сарадника педагога и библиотекара
 Информисање о раду директора школе
 Разматрање извештаја о раду секција и слободних активности
 Разматрање извештаја о учешћу ученика на такмичењима и постигнутим резултатима
 Утврђивање резултата рада ученика
 Анализе рада одељењских старешина и васпитног рада са ученицима
 Доношење одлука о похваљивању и награђивању ученика
 Изрицање васпитно дисциплинских и стимулативних мера ученицима
 Разматрање распореда часова и давање мишљења о истом
 Разматрање о реализацији онлајн наставе, подршка ученицима
 Разматрање о организацији и реализацији прославе дана школе
 Планирање активности маркетинга школе
 Информисање са записником о редовном инспекцијском прегледу
Наставничко веће је током ове школске године нарочиту пажњу посветило унапређењу квалитета наставе.
Такође, процес самовредновања и активности предвиђене развојним планом биле су често заступљене теме на
Наставничком већу. На седницама су се такође разматрали и важни закључци са Педагошких колегијума посебно у
вези подизања квалитета наставе, мерама за побољшање успеха, сарадње са родитељима и стварању оптималних
услова за одвијање наставе. Веће је разматрало и план и програм екскурзија. Остваривање наставног плана и програма
била је редовна активност већа, као и анализа успеха и владања на свим класификационим периодима.
Тачке дневног реда које су највише заступљене су:
- Разматрање извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе
- Разматрање Годишњег плана рада
- Информација о раду директора
- Извештај о упису ученика у јунском и августовском року
- План рада педагога и библиотекара
- Одлука о полагању допунских испита за ученике
- Анализа успеха и владања ученика на првом класификационом периоду школске године
- Предлог мера за побољшање успеха
- Васпитно-дисциплинске и стимулативне мере
- Ваннаставне активности
- Молбе ученика
- Именовање чланова школских тимова и комисија
- Разматрање записника о редовном инспекцијском прегледу о припремљености установе за рад у школској 20192020. години
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- Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта школске године
- Анализа ефеката предложених мера за побољшање успеха у претходном периоду
- Реализација наставног плана и програма;
 а) Анализа рада Стручних већа за области предмета
 б) Анализа рада Разредних већа
- Анализа рада Одељењских старешина у првом полугодишту;
- Извештаји о такмичењима и културним манифестацијама;
- Извештај Комисије за преглед педагошке документације;
- Мере за унапређивање квалитета наставе
- Сарадња са родитељима ( извештај педагога)
- Анкетирање наставника у процесу самовредновања
- Анализа успеха и владања ученика на крају III класификационог периода школске године
- Извештаји о реализацији екскурзије 1. и 3. разреда
- Васпитно-дисциплинске мере
- Верификација успеха ученика IV разреда
- Васпитно-дисциплинске и стимулативне мере
- Организовање матурских испита
- Именовање ученика генерације и најбољег матурантског одељења
- Верификација матурских испита
- Верификација успеха и владања ученика, I,II и III разреда на крају наставног дела школске године
- Информација о именовању комисије за израду Годишњег плана рада школе за 2018-2019.
- Информација о именовању комисије за израду Извештаја о раду школе за школску 2017/2018 годину
- Разматрање записника о инспекцијском надзору
- Извештај о раду стручног Актива за развојно планирање
- Извештај о раду школског Тима за самовредновање,
- Извештај о раду стручног Актива за развој школског програма
- Извештај о раду школског Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
- Извештај о раду школског тима за ИОП
- Извештај о раду школског Тима за међупредметне компетенције
- Извештај о раду Тима за развој квалитета рада установе
- Извештај о раду Тима за управљање пројектима
- План организације рада школе за школску 2020-2021.годину
- Усвајање извештаја о раду Разредних већа на крају школске године
- Усвајање извештаја о раду Стручних већа за области предмета на крају школске године
- Усвајање извештаја о праћењу наставе за школску 2019/2020
- Усвајање Извештаја о годишњем раду Ученичког парламента
- Усвајање извештаја о ваннаставним активностима
- Верификација успеха и владања ученика на крају школске године након поправних и ванредних испита
- Разматрање Распореда часова за школску 2019-2020. годину
- Разматрање реализације наставе на даљину
- Информација о избору секретара матурске комисије за школску 2019-2020. годину
- Извештај о раду Педагошког колегијума
- Извештај о раду педагога
- Извештај о раду библиотекара школе
- Промоција школе, због пандемије, електронским путем
Наставничко веће је реализовало прописане послове и активности, као највиши стручни орган школе. Уложен
је труд да се у пословима планирања и програмирања укупног образовно-васпитног рада, праћењу и вредновању
остварених резултата постиже што виши степен објективности и квалитета.
Александар Ракићевић, директор школе

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум, као стручни орган школе, у овој школској години чинили су: руководиоци
пет Стручних већа за области предмета, председници Стручних актива и Координатори школских тимова и
стручни сарадници.
Директор школе је председавао и руководио седницама.
Колегијум је разматрао питања, давао мишљење и доносио закључке у вези са пословима:
планирања и организације остваривања програма образовања и васпитања и свих активности школе;
квалитета рада, самовредновања, остваривања стандарда постигнућа и унапређивања образовно-васпитног
рада; остваривања развојног плана школе; сарадње са локалном самоуправом, организацијама и
6
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удружењима; о педагошко-инструктивном увиду и праћењу квалитета образовно-васпитног рада. На
колегијуму су се вршиле анализе успеха и владања ученика на класификационим периодима и одлучивало
се о мерама за побољшање успеха ученика. Унапређивање и усавршавањуе рада наставника се реализовало
кроз посете чласовима и упућивање на стручно усавршавање. Наставници свих 5 Стручних већа за области
предмета изражавају задовољство и ипохваљују што се у школи организују корисни стручни семинари, као
и што школа подржава и финансира едукацију наставника и на семинарима ван установе.
Током ове школске године организовано је девет седница Педагошког колегијума.
Седнице је заказивао и њима руководио директор школе Александар Ракићевић.
На седницама Педагошког колегијума током ове школске године разматрано је и анализирано следеће:
успех и владање ученика на класификационим периодима, рад Стручних већа за области предмета и рад
одељењских већа, уз доношење предлога мера за побољшање успеха ученика и унапређивање наставе и
њихово праћење; доношење план ИОП-1 и праћење и вредновање остваривања ИОП-1.; рад школских
тимова и стручних актива, разматрана реализација Развојног плана школе; критеријуми оцењивања у
сваком Стручном већу; сарадња Стручних већа у погледу подршке ученицима; информације са састанка
Удружења грађевинских и геодетских школа Србије; Праћење и планирање Стручног усавршавања;
извештаји о раду Стручних већа за области предмета и организација рада школе за наредну годину. У
сарадњи са Школским тимом за развој квалитета, од ове школске године започето је хоризонтално и
вертикално праћење изостајања ученика са циљем смањења изостанака. Колегијум је разматрао План
надокнаде због продужења зимског распуста као и активности на промоцији школе.
Специфичност ове школске године је прелазак на наставу на даљину почетком другог полугодишта.
Педагошки колегијум је имао три седнице преко Zoom-a. Разматрале су се активности на пружању подршке
ученицима и родитељима у настави на даљину, организациона питања у настави на даљину, и
континуирано се пратио и вредновало напредовање ученика у настави на даљину, као и сама реализација
ове наставе. Колегијум је дао Предлог модела и плана рада у периоду отежаних здравствених околности.
Рад Педагошког колегијума се одвијао кроз конструктивне дискусије у атмосфери сарадње, подршке и
међусобног поштовања.

28.08.2020.

Педагог школе, Дејана Дајесковић-Тимић

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
ПРЕМА АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА 2019/2020
Школска 2019/2020 година
Годишњим планом рада школе превиђено је да трогодишњи Развојни план (2016/2019) користимо
до истека календарске 2019.године. Године 2019, 27. децембра Школски одбор усваја Развојни
план школе за период 2020/2023 год.
На основу тога је Актив за Развојно планирање спровео праћење Акционог плана према задацима
и циљевима из Развојног плана (2016/2019).
Одлуком Школског одбора, Стручни актив за развојно планирање у 2019/2020. години чине сл.
чланови: С. Везмар (координатор), Н. Живковић , Ј. Плавшић,Т. Вујић, Саша Радисављевић,
Снежана Тасић Костић, Магдалена Поповић, Љубомир Стојановски представник јединице
локалне самоуправе; Бора Радовановић ученик Г34; Миленко Степановић представник Савета
родитеља.
Праћење реализације Развојног плана за друго полугодиште спроведено је према циљевима и
задацима Развојног плана за период 2020-2023, односно Акционог плана за школску 2019/2020.
Прво полугодиште (јануар 2020)
Развојни циљ 1 – Унапређење квалитета наставе и превазилажење традиционалних облика рада.
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У оквиру првог развојног циља дефинисани су следећи задаци кроз које се циљ остварује
(Акциони план за прво полугодиште школске 2019/2020):
1. Демонстрација угледних и огледних часова редовне наставе применом различитих облика,
метода и техника рада
Тпкпм првпг пплугпдищта щкплске 2019/2020. гпдине, није пдржан ни један пгледни/угледни шас,
али су на шаспвима редпвне наставе реализпвани разлишити видпви активне наставе:

Часови активне наставе
Часови Физике – наставник Тереза Ракић. Ученици су припремили презентације и паное за
наведене теме:
Ученик

Одељење

Теме

Станкић Лазар

г 34

Грађевински објекат као потрошач
енергије (ппт)

Анђела Чоловић

г11

Угаона брзина и угаоно убрзање
(пано)

Анђела Басрак
Анђела Ђаковић

г14

Угаона брзина и угаоно убрзање
(пано)

Милан Боцић
Марко Поњевић

г14

Момент силе, момент инерције и
момент импулса (пано)

Снежана Станисављевић, наставник физичког васпитања и одељенски старешина
одељења 4/2
је на часовима Одељењског старешине обележила „Дан лепих речи“ израдом паноа, где су
ученици одељења уписивали шта им се допада код другова и шта им се не допада. На ЧОСу су обележили и „Дан толеранције“.
Љиљана Михајловић наставник архитектонске групе предмета и одељенски старешина
одељења 3/2 је такође на часовима ЧОС-а са ученицима обрађивала тему „Здрава исхрана“
уз ученичку презентацију.
На часовима Технологија грађевинских радова ученици одељења 2/1 и 2/3 су израдили
презентације на тему Заштита радника на градилишту. Учествовало је половина ученика у
сваком одељењу.
Наставник Војислава Ћирић је на часовима Грађевиских конструкција у другом разреду, у
одељењу 2/2, обрадила тему: Прва жена архитекта у Србији, у сарадњи са ученицом
Јованом Вулетић, која је израдила презентацију.
Наставник Андрија Ракочевић је такође обрађивао теме: Опека, Итонг, Грађевински
камен, у предмету грађевински материјали у сарадњи са ученицима који су израдили
презентације.
Владимир Николић наставник Српског језика и књижевности је на нивоу целог другог
разреда, обрадио теме предромантизма и романтизма у сарадњи са ученицима који су
радили презентације.
Наставнице Маја Милатовић и Славица Везмар су почетком школске године, у
септембру на часовима Саобраћајница, припремиле подлоге, на основу којих су ученици у
групама израдили макете-моделе насипа, усека, засека пута, ради приближавања појмова са
којим се ученици по први пут срећу.
Наставник Милица Премовић је на часовима Организације грађења обрадила теме: Бизнис
план, Карта процеса и дијаграм тока, Рационализација грађевинске производње, Структура
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грађевинске произвоње, у сарадњи са ученицима који су у групама направили презентације
и презентовали ове теме на часовима.
Наставници Географије Љиљана Влајковић и Историје Петар Нешић су 16.01.2020. са
групом ученика првог разреда посетили Музеј афричке уметности.
Употреба савремених наставних средстава (Употреба савремених наставних средстава је
присутна континуирано и поред одржавања постојеће опреме, нема нових наставних
наставних средстава. Сви кабинети су опремљени белом таблом, рачунаром, пројектором,
платном и осталим очигледним и другим средствима специјализованим за одређени
предмет.
Отежавајућа околност је присуство друге школе у супротној смени. Често се дешава
непажњом ученика, понекад и наставника да се одређена средства оштете или нестану што
се раније (док друга школа није била у нашој згради) ретко дешавало.
Усаглашавање наставних планова и програма на нивоу стручних и сродних већа (У
оквиру стручних већа за област предмета – језик, опште образовање, струка усаглашавају се
наставни планови и програми. Усаглашавање Наставних планова врши се и на осталим
стручним већима.
Развојни циљ 2 – Континуирана примена поступака којима се прате, подстичу и јавно промовишу
постигнућа ученика на свим нивоима учења што ће мотивисати и ученике и наставнике на
квалитетнији рад.
Пружање подршке ученицима да уче, да се образују и напредују у процесу стицања и
примене знања у струци и другим областима у складу са сопственим могућностима и
интересовањима
Током септембра прикупљени су подаци о упису матураната генерације 2015/2019 на
факултете и више школе. Грађевински факултет уписало је двоје ученика, ВГГС је уписало
10 ученика те генерације. Факултет безбедности уписало је двоје ученика, Правни факултет
двоје ученика, Филозофски факултет-историју у БГ уписао је један ученик, приватне
факултете за спортског тренера-два , ФДУ-један, Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију –једа. Приватне факултете за туризам, менаџмент и друго уписало је 9
ученика. Укупно 30 ученика је наставило школовање према подацима које су прикупиле
њихове разредне старешине.
Додатна настава се одржава у скромном обиму, очекује се да се рад додатне наставе
интензивира током другог полугодишта , када се интензивирају и припреме за такмичења.
Учешће ученика у ваннаставним активностима:
Ученицима су понуђене секције: ArmCAD (Миљаковић И.), Еко-фото секција (Грубић Ј. и
Фодора А.), Драмско-рецитаторска секција (Живковић Н.), Кошаркашка секција
(Станисављавић С. И Рацић Д.), Мали филозоф (Вујић Т.), Планинарска секција (Петровић
Кузмић С. И Мирјана Марковић), Пут у будућност (Везмар С.), Гитара (Расулић А.),
Поново ради биоскоп (Јоцић Стаматовић Т.), Одбојкашка секција (Радисављевић С.),
Историјско-географска секција (Влајковић Љ. И Нешић П.), Занимљива нацртна (Тасић
Костић С.) и Хемијска секција (Митровић О.). према подацима доступним у Е-Дневнику
активно раде секције: Кошаркашка и Планинарска. На основу активности у школи
евидентно је да раде и неке друге секције , али то није евидентирано кроз дневник, као
Историјско-географска секција, Драмско-рецитаторка секција, Поново ради биоскоп,
Одбојкашка секција, Хор. На жалост мали број ученика је заинетересован за учешће у раду
секција.
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Систематско праћење напредовања и постигнућа ученика као и праћење напретка
школе
Успех ученика се прати током читавог наставног периода, а посебно анализира на крају
сваког класификационог периода; анализа успеха се врши на нивоу разреда и на нивоу
предмета и у складу са тим се доносе потребне и ефикасне мере за побољшање успеха; у
сусрет такмичењима посебно ће се пропратити подршка ученицима који ће представљати
школу; сем уписа на жељене више школе и факултете, нису прикупљени подаци о томе
какав успех ученици остварују током прве године). Промоција талентованих и успешних
ученика и школе кроз њихов успех у наставку школовања .
Поводом обележавања Дана општине Звездара, 16. октобра у 16 часова у свечаној сали
Шесте београдске гимназије, одржана је свечана додела награда ученицима који су
освојили прво, друго или треће место на републичким такмичењима, као и њиховим
наставницима - менторима.
Ученици и наставници награђени су новчано.
Том приликом наш ученик одељења Г33 - Богдан Станковић и наставник ментор Јасна
Грубић примили су награду за освојено 3. место из грађевинских конструкција на
Републичком такмичењу геодетских и грађевинских школа које је одржано у Нишу у мају
месецу 2019. године.
Током првог полугодишта одржана су школска такмичења у фудбалу, одбојци и
меморијални турнир у стоном тенису „Играј за Воју“.Ученици наше школе су учествовали
на општинским такмичењима у: фудбалу, кошарци, одбојци, рукомету и стоном тенису, али
нису остварили значајније резултате.
У циљу промоције талентованих ученика у школској 2019/2020 години, кроз књигу
бавештења похваљени су ученици за следеће активности:
-за одличан успех и примерно владање на крају сваког квалификационог периода
Сајт наше школе - gtskola.wixsite.com/brankozezelj/ - уређује колегиница Гордана Марковић.
Сајт редовно прати све важне догађаје у школи (прославе, такмичења, екскурзије, излете и
друга важна дешавања везана за рад школе).
- 24.01. 2020.године промоција Грађевинског факултета из Београда
- Хуманитарна акција за помоћ малом Богдану, 17. и 18. децембра 2019;
- Школски турнир у одбојци;
- Гости из Полицијске управе Београда, 26. новембра 2019.;
- На излету са Планинарском секцијом 27. октобра 2019. године,
- Меморијални турнир у стоном тенису у четвртак, 24. октобра 2019.
Фејсбук страницу и инстаграм профил наше школе уређује колегиница Сања Радивојевић.
На тој страници се такође прате догађаји у нашој школи, али мање официјелно и са више
фотографија и садржаја занимљивим ученицима. На сајту и фејсбук страници и инстаграм
профилу су испраћена сва такмичења, као и дешавања везана за хуманитарне акције и
трибине.
Развојни циљ 3 – Мотивисати ученике, наставнике и родитеље у школи на унапређивању
међусобних односа у циљу ефикасније и успешније реализације постављених задатака.
У оквиру трећег развојног циља дефинисани су следећи задаци кроз које се циљ остварујe
Унапредити систем пружања подршке ученицима и упознати ученике о врстама
подршке које функционишу у школи
Према званичним подацима, на основу документације педагога школе и мишљења
одељењских старешина, одређени су ученици којима је потребна додатна подршка у
учењу.
Ученици са тешкоћама у учењу:
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ИОП – Идентификовани ученици који имају потешкоћа у праћењу наставе, те је за њих
израђен ИОП-у
Г 14- ученик Р.В.
Г 22- ученик Н.М.
Г 24- ученица А.Т.
Реализовани су састанци Педагога са учеником или родитељима, Разрених старешина са
родитељима, као и састанци Педагога, разредних старешина, родитеља и предметних
професора.
У одељењима првог и другог разреда педагог Дејана Дајесковић Тимић је одржала у оквиру
ЧОС-а радионице и опредавања
1. Разред ( одржала педагог ) :
26.09.2019. Г 14 „Адаптација на нову средину“
22.10.2019. Г 11 „Социометријска радионица, барометар вредности“
22.10.2019. Г 12 „Васпитање некада, сада и у будућности“
06.11.2019. Г 13 „Социометријска радионица, барометар вредности“
2.разред
13.11.2019. Г 24 „радионица- Моје животне улоге“
29.11.2019. Г 23 „радионица- Контрола беса“
06.12.2019. Г22 „радионица- Предрасуде и толеранција( подршка ИОП 1 )
13.12.2019. Г 21 „радионица- Предрасуде и толеранција( подршка ИОП 1 )
Одржани су састанци , на којим су предметни професори упознати са материјалом за израду
ИОП а, достављени планови индивидуализације као и персонализованог програма наставе
за ученике и у току је праћења савладавања предвиђеног градива.
28.11.2019. Гостовање удружења „ Небоград“ које се залаже за неформално образовање и
алтернативни приступи преношења знања кроз музику и друге уметности. Присутни
ученици првих и других разреда.
Пстали ушеници кпји не пстварују пшекиване резултате, свпја знаоа утврђују на шаспвима дппунске
наставе, на шаспвима редпвне наставе крпз диференцираое задатака и прилагпђаваое темпа рада.
Уппзнаваое ученика са техникама учеоа: предметни наставник на шаспвима редпвне, дпдатне и
дппунске наставе, на шаспвима пдељеоске заједнице, у раду са педагпгпм щкпле и др.
Интензивираое дппунске наставе: дппунска настава се редпвнп пдвија из предмета: математика,
статика, бетпн, а из псталих струшних предмета се интензивира пред сам крај класификаципнпг
перипда; пвај вид наставе из других предмета гптпвп да не ппстпји – сппрадишан.
Вршоачка ппмпћ у учеоу:
Пвај вид ппдрщке ушеницима примеоује се на разлишите нашине и ппстала је редпвна нашаспвима ,
нарпшитп вежбаоа. Пдељеоске старещине на ЧПС-пвима пружају прилику ушеницима кпји су
савладали пдређену материју да псталим ушеницима тп ппјасне крпз примере на табли…
На ппшетку щкплске гпдине у септембру , у библиптеци щкпле пдржан је Базар коига где су
ушеници међуспбнп куппвали и размеоивали учбенике и щкплски прибпр.

Партнерство родитеља и школе
Чланови Савета родитеља редовно прате успех ученика на крају сваког класификационог
периода; исто се односи и на родитеље који посећују родитељске састанке. Колики је
учинак родитеља у оквиру Тима за подршку ученицима, као и колико се урадило на тему
едукације родитеља и њиховог учешћа мимо Савета биће предмет пажње Развојног тима
током другог полугодишта; Велики проблем, изостајање са наставе одељенске стрешине
покушавају да реше разговорима са ученицима, родитељима , а укључен је и директор. На
жалост, родитељи не сарађују у довољној мери и не схватају величину овог проблема.
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Мотивисати и подржати ученике за укључивање у ваннаставне активности и
подршка личном и социјалном развоју ученика
У оквиру ваннаставних активности, осим у спортским дешавањима , ученици су
учествовали у припремању Светосавске приредбе, ишли на излет на Дивчибаре, посетили
Музеј Афричке уметности.
Гости Ученичког парламента, 26.11.2019. били су инспектори из ПУ Београда, а тема је
била превенција насиља, проблеми зависности, одговорност у саобраћају будућих
возача(ученика
27. 11. 2019. године, гости у нашој школи били су представници Удружења "Небоград".
Повод за дружење био је предстојећи Дан особа са инвалидитетом, (03. децембар), а
организатор ове активности био је школски Тим за инклузију.
Ученицима је кроз примере активности поменутог удружења показано на које све начине
особе са сметњама у развоју и инвалидитетом могу бити интегрисане и колико задовољства
могу донети заједничке активности. Мало стрпљења и љубави довољно је како би свима
било лепше и боље.
На иницијативу УП и ангажовањем педагога Дејане Тимић Дајесковић, 17.10.2019. у нашој
школи је гостовао Проф.Др Сокол Соколовић, архитекта и дизајнер, који је са ученицима и
наставницима поделио своја богата научна и уметничка искуства.
Матуранти наше школе, у пратњи професора Марије Радисављевић, Мирјане Марковић и
директора Александра Ракићевића, посетили су мултимедијалну изложбу „ Србија 2019 –
година инфраструктуре: Ништа више није далеко“. У салама „Коридор 10“, „Милош
Велики“, „Железница“, „Авио саобраћај“, „Водни саобраћај“ представљени су путем
филмова, симулатора, макета и презентација велики инфраструктурни објекти изграђени у
2019 години.
Хуманитарне акције
На иницијативу ушеника пдљеоа Г24 ппкренута је и прганизпвана , 17. и 18. децембра 2019. гпдине,
хуманитарна акција за прикупљаое нпвшане ппмпћи пбплелпм шетвпрпгпдищоем дешаку, Бпгдану
Гицпвићу. Акцији су се пдазвали сви ушеници наще щкпле заједнп са свим заппсленима.
Прикупљена су нпвшана средства кпја су урушена ппрпдици.
Такпђе, крпз прганизпванп прикупљаое нпвшане ппмпћи у пквиру пдељенских заједница ушеници
свих разреда щкпле су ушествпвали у хуманитарнпј акцији за ппмпћ бплеснпм дешаку, Сергеју
Миленкпвићу, ушенику другпг разреда ПШ „ Јелена Ћеткпвић „
Тпкпм децембра је прганизпванп дпбрпвпљнп даваое крви кпјем су се пдазвали ушеници шетвртпг
разреда.

Пружање помоћи и подршке ученицима при избору даљег образовања
Ученици четвртог разреда( 20 ученика) су 29.10.2019. у пратњи Јасне Плавшић
присуствовали трибини коју је организовао Секретеријат за образовање:
„Професионална оријентација и запошљивост“. Трибина је одржана у сали Општине
Звездара.
Ученици се свакодневно на часовима , нарочито у четвртом разреду информишу о
могућностима које им се пружају по завршетку школовања. Професори стручних предмета ,
али и професори општеобразовних и свих осталих предмета преносе ученицима
информације о начину уписа на Факултете и Високе струковне школе у Србији.
Осим Грађевинског факултета из БГ, ученицима су се представиле још неке високо
школске установе.
Развојни циљ 4 – Безбедна и пријатна школска средина
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Стварање услова да се ученици и сви запослени осећају безбедно за време обављања
наставних и ваннаставних активности у школи
У току првог полугодишта шк. 2019/2020. год. нису усвојани нови правилници.
Активности Тима за обезбеђење квалитета и развој школе
Акционим планом Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, акценат се ставља на:
- Задатка бр. 1 ( ,,Стара се о обезбеђивању квалитета образовно-васпитног рада установe“)
- Задатак бр. 3 (,,Стара се о оставаривању циљева и стандарда постигнућа,,)
Педагог Дејана Дајасковић је осмислила анкете. Анкету су спровели чланови Тима Милица
Премовић, Биљана Чорбић Рдауловић и Дејана Дајасковић. Анкете је спроведена у току прве
недеље децембра у 50% одељења у по два одељења сваког разреда. Обухваћено је 8 одељења
укупно 147 ученика. За наставнике је спроведена на Наставничком већу 5.12.2019. године.
РЕзултати спроведених анкета презентовани су на Наставничком већу, а налазе се у Извештају
овог Тима за полугодиште текуће године.
Чланови Тима су извршили преглед Планова : глобалних и оперативних. Планове су прегледали:
Н. Стевановић и С. Станисављевић – стручно веће друштвених наука
В. Николић и С. Радивојевић – стручно веће језике
Т. Ракић и В. Раџић – стручно веће математике и природних наука
С. Векић, Д. Рацић и М. Милатовић – стручно веће грађевинеске групе предмета
А. Ракочевић и Б. Чорбић Радуловић – стручно веће архитектонске групе предмета
Обраду прегледаних планова урадили су Дејана Дајасковић и Биљана Чорбић Радуловић
15.01.2020. године.
Анализу прегледаних планова урадила је Дејан Дајасковић.
- Задатак бр. 2 ( ,,прати остваривање школског програма“ ) Активност: ,,савладава и
процењује остваривање школског програма“ Чланови Тима су имали обавезу, да свако на
свом стручном већу, дефинише да ли су Оперативни планови рада наставника у складу са
Школским програмом, пошто су сви чланови већа упознати са новим стандардима, тј. да ли
су у складу са упутствима за реализацију истих и препорученим начинима остваривања, да
ли су усклађене области са наставом и ако постоје одступања, да буду прецизно дефинисана
на стручним већима.

Задатак бр. 5 (,,вреднује резултате рада наставника и стручног сарадника“) – директор и педагог
према свом плану и програму, посећују часове наставника и према протоколу
У оквиру задатка бр. 6 ( ,, Прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих“), реализује се
праћење и утврђивање резултата рада ученика и одраслих, кроз извештаје на полугодишту.
Активности које је Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања реализовао у току првог полугодишта
У току првог полугодишта није било потребе за посебним интервентним активностима.
Догодило се неколико случајева првог нивоа насиља (вербално,електронско), које су
разредне старешине решиле у оквиру саветодавно-васпитног рада са ученицима на нивоу
одељења- разговор са учеником (по потреби уз присуство педагога школе или родитеља) .
Разредне старешине воде евиденцију свог рада у својим педагошким свескама. Случајеви су
евидентирани у формуларима предвиђеним за то. Документација се чува код педагога
школе.
Од интервентних активности реализоване су:
- 30.10.2019. израда панпа-мера интервенције на спцијалнп насиље 1.нивпа у шетвртпм разреду
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6.12.2019. радионица: Предрасуде, Организатор и реализатор педагог Дејана Тимић
Дајесковић; Мере интервенције поводом социјалног насиља 1.нивоа у другом разреду.
Од превентивних активности реализовано је:
- 11.9.2019 . године - предавање на тему Превенција насиља на седници Савета родитеља;
реализатор
- 24.9.2019.године - предавање за ученике удружења које је подржано од Министарства
просвете „Друг није мета“,организатори: библиотекар Јасна Плавшић и наставник Марија
Радисављевић
- 4.10.2019. године, презентација и разговор са ученицима 1.разреда у библиотеци школе;
тема Превенција електронског насиља и зависности од алкохолизма; реализатор: Снежана
Сандић, инспектор за малолетничку деликвенцију Полицијске управе Београд; организатор
педагог Дејана Тимић Дајесковић и библиотекар Јасна Плавшић у 1.разреду.
- 8.10.2019. године - Дебата о превенцији насиља поводом Дечје недеље „Кажем, причам,
решавам и сукобе спречавам“, у организацији Општина Звездара; учествовала 4 ученика у
пратњи педагога Дејане Тимић Дајесковић и наставника Владимира Николића (заједничка
активност са Ученичким парламентом).
- 26.11.2019.године, предавање за ученике у клубу школе на тему Малолетничка
деликвенција – законска одговорност ученика и родитеља; теме: физичко насиље, проблеми
зависности, закон о саобраћају (одговорност возача у саобраћају); реализатори: три
инспектора за малолетничку деликвенцију Полицијске управе Београд; организатор:
педагог Дејана Тимић Дајесковић са Ученичким парламентом
- 23.12.2019.године, састанак за средње школе са општине Звездара на тему Превенција
насиља са спољним сарадницама МПНТР за заштиту од насиља, Наташом Стојановић,
Зорицом Панић и Радмилом Симијоновић , организатор: Школска управа; реализација:
Друга економска школа, присуствовали: Директор, педагог Дејана Тимић Дајесковић, члан
тима-библиотекар Јасна Плавшић
У септембру је директор школе послао мејл свим запосленима са Дописом Министра
просвете и Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање. Запослени су упућени да поступају по истим и да се
консултују и сарађују на ову тему са члановима Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, директором, педагогом и
секретаром школе
На седници Наставничког већа. 9.10.2019. педагог школе је припремила и
реализовала презентацију: Протокол о заштити ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања. Презентација је прослеђена свим наставницима.
У школи је 19.11.2019. године организован семинар “Примена акционих и експресивних
техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и
умањивањуштетних последица вршњачког насиља“К3 (П4).
Претходне школске године је проведена анкета о учесталости насиља у школиа за ученике
за процену и унапређивање стања безбеднсти у школи на основу упитника из Приручника
за примену посебног протокола, прилог бр.6. Договорено је да је усвоје закључци и предлог
мера које је према резултатима анкете дала педагог школе.
Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитнообразовних активности одвија се обрадом садржаја-наставних јединица усклађених са
програмом наставних предмета, а усмерених на превенцију насиља.
У оквиру наставе књижевности анализа књижевних дела у којима се кроз дискусију
проблематизује насиље и афирмишу позитивне вредности, у оквиру наставе енглеског
језика, Стручно веће друштвених наука: Важност васпитања у предмету Филозофија, Устав
и права грађана, Грађанско васпитање.
Биологија: Начини преношења полно преносивих болести које изазивају бактерије и
вируси,симптоми,превенција и заштита.
Физичко васпитање: професори физичког васпитања организовали су у првом полугодишту
школске турнире :
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мушки фудбал, женски фудбал- септембар; одбојка- мешовите екипе- децембар.
- Одељењске старешине, на редовним часовима.
Опширније у Извештају овог Тима.
Развојни циљ 5 – Углед и промоција школе
Јавна и културна презентација школе и сарадња са локалном средином
Дана 29. новембра 2019 године Грађевински факултет универзитета у Београду, доделио је
захвалницу нашој школи за међусобну дугогодишнју сарадњу. Декан Грађевинског
факултета др. Владан Кузмановић водио је скуп и у име ове институције доделио је
пригодно признање нашој школи. Захвалницу, у име школе, примили су директор
Александар Ракићевић и Тања Јоцић Стаматовић, професор грађевинске групе предмета.
У нашој школи је 12.12.2019. године одржан први у низу састанака везаних за регионалну
сарадњу грађевинских школа. Наши гости су били представници “Стручне школе за
грaђевинарство” из Беча: директор Гернот Куле, дипл.грађ. инжењер, помоћник директора,
инж. Томас Пригл, директорка канцеларије за пројекте у региону др Лејла Сирбубало,
Гојко Бановић руководилац Центра за стручно образовање у ЗУОВ-у, директори школа из
Новог Пазара и Власотинаца, Мехо Чамовић и Миливоје Ђорђевић, као и директор
Суботичке школе и председник Заједнице грађевинских и геодетских школа Исо Планић.
Кратком, али пријатном сусрету присуствовали су и професори стручних предмета и
чланови Тима за пројекте Сенка Видаковић која је гостима представила нашу школу
пригодном презентацијом, Тања Јоцић Стаматовић и Гордана Марковић, директор школе
као и библиотекарка Јасна Плавшић
У организацији Стручног већа за српски језик и књижевност и енглески језик, уприличена
је Светосавска приредба у којој су учествовали ученици сва четири разреда у трајању од 50
минута; наставник сарадник Ана Ерор; учествовало 20 ученика и редовна поставка
школског хора; Приредби су присуствовали и представници Грађевинског факултета,
Опшине Звезадара…Сарадња са локалном самоуправом је константна. Поред редовних
активности од стране директора школе и стручних сарадника, учешће наших ученика на
Звездаријади и ликовном конкурсу Мали Пјер.
Развојни циљ 6 – Обезбедити стручан и мотивисан наставни кадар, као и развој кључних области:
самоиницијатива, критичко мишљење, тимски рад, посвећеност, самосталност и др.
-Развијати систем стручног усавршавања и континуираног развоја наставника,
стручних сарадника и директора
-Интензивна примена новостечених знања у васпитно образовном раду из области у
којима су остварена стручна усавршавања
План стручног усавршавања јесте саставни део Годишњег плана рада школе и усклађује се
са Развојним планом и резултатима самовредновања и спољашњег вредновања установе.
Током ове школске године,у складу са законом, у школи је формиран Тим за
професионални развој.
Полазећи од Извештаја о стручном усавршавању у школској 2018-2019. години, наставници
и стручни сарадници су остварили обуку за Компетенцију за уже стручну област, предмет и
методику наставе К1, Компетенција за подршку развоју личности детета и ученика К3 и
Компетенцију за комуникацију и сарадњу К4.
На основу анализе добијене праћењем стручне обуке, примене стечених знања и вештина и
ефеката који се постижу у рад, уважавајући дато Развојним планом школе и закључцима
самовредновања, за наредну, школску 2019-2020. годину, планира се стручно усавршавање:
Компетенција за поучавање и учење - К2
Компетенција за подршку развоју личности ученика - К3
Компетенција за комуникацију и сарадњу - К4
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Приоритетне области:
1.Превенција насиља, злостављања и занемаривања,
4.Комуникацијске вештине и
6.Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних
метода наставе и управљања одељењем
2: васпитни рад којом се развијају:К2, К3 и К4
Већина професора у школи је учествовала на семинару: „Примена акцоиних и експресиних
техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању
штетних последица вршњачког насиља“, који је одржан 19.11.2019 у школским
просторијама. К-3, П-4, каталошки број 01-023.
Снежана Петровић Кузмић, Гордана Марковић, Марија Радисављевић и Славица Везмар
учествују у Пројекту израде Државне матуре за средње стручне школе и прошле су обуке
које се односе на израду задатака практичних и теоријских за проверу знања и о томе
добиле Сертификате.
Наставници математике: Весна Раџић, Биљана Николић, Александар Расулић и Драгана
Драгичевић учествовали су на : Дестом симпозијуму „Математика и примене“ , одржан 6 и
7.децембра 2019.
Марија Радисављевић, Марко Бошковић и Тања јоцић Стаматовић били су на семинаруКључна питања употребе и примене Еурокодова у области бетонских и армиранобетонских
конструкција
Остваривања наведених задатака у оквиру 6. развијног циља подразумева да се поред плана
стручног усавршавања и похађања потребних семинара, трибина, конференција и сл.,
наставници мотивишу да научено на семинарима анализирају на нивоу стручног већа, а
потом и употребе новостечене вештине и знања кроз разне облике професионалних
активности; Наведени су семинари који су посећени током првог полугодишта.
ЗАКЉУЧАК:
Унапређење квалитета наставе и превазилажење традиционалних облика рада одвија се али
недовољно. Током првог полугодишта мањи број наставника, из различитих Стручних већа су
ангажовали ученике на изради презентација и презентовању истих, изради модела… Није одржан
ни један угедни/огледни час. Настава се реализује применом презентација, које ученици прате уз
помоћ пројектора, али недостатак одговарајућих уџбеника и потреба записивања текста из
презентација значајно успорава рад на часу.
Наставни планови се усклађују међу сродним предметима.
Континуирана примена поступака којима се прате, подстичу и јавно промовишу постигнућа
ученика на свим нивоима учења што ће мотивисати и ученике и наставнике на
квалитетнији рад.
Ученици наше Школе који су Матурирали у школској 2018/2019 уписали су различите Високе
струковне школе и Факултете у солидном броју. Изражено у процентима њих 45%. Потребно је
истаћи ту чињеницу и генерацијама које су сада у Школи.
Одвијање додатне наставе је због слабе заинтересованости ученика, скромно и одвија се
спорадично из предмета који су предвиђени за Републичко такмичење такмичење геодетских и
грађевинских школа.
Рад у секцијама је такође веома скроман. Ученике је веома тешко приволети да дођу на предчас
или задржати на осмом часу, па чак и кад се ради о спортским секцијама.
Успех ученика , анализира на крају сваког класификационог периода; анализа успеха се врши на
нивоу разреда и на нивоу предмета и у складу са тим се доносе потребне и ефикасне мере за
побољшање успеха; у сусрет такмичењима посебно ће се пропратити подршка ученицима који ће
представљати школу;
Општина Звездара је на Свечаности, поводом дана Општине доделила награде ученицима који
су освојили прво, друго или треће место на републичким такмичењима, као и њиховим
наставницима - менторима. Тако су наш ученик - Богдан Станковић и наставник ментор Јасна
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Грубић примили су награду за освојено 3. место из грађевинских конструкција на Републичком
такмичењу геодетских и грађевинских школа које је одржано у Нишу у мају месецу 2019. године.
Кроз књигу обавештења похваљивани су ученици који су постигли одличан успех и примерно
владање на тромесечју.
Сајт школе, фејсбук и инстаграм странице наше школе су простор, који омогућава свим
заинтресованим у школи и ван ње да испрате сва дешавања од школских такмичења до
Републичких, хуманитарних акција гостовања , предавања, трибина…
Мотивисати ученике, наставнике и родитеље у школи на унапређивању међусобних односа у
циљу ефикасније и успешније реализације постављених задатака.
Запослени у Школи улажу напор да ученици, који према мишљењу Интерресорне комисије нису у
стању да прате редовну наставу и препоручен је рад по ИОП-у, остваре то своје право. Сарађују са
разредним старешином и педагогом на том послу. Осим ових ученика, наставници су у
свакодневним контактима и прате рад ученика, потешкоће у породичном животу , здравственим
проблемима и договарају се о потреби да се тим ученицима олакша пут ка постизању
задовољавајућег успеха.
Одржавање допунске наставе и вршњачка помоћ су , много пута доказано најбољи начин да
ученици поправе свој успех. Сваки наставник, покушава да привуче ученике који имају потребу за
тим видом наставе, да присуствују часовима, што је понекат тешко остварити јер ученици
изостају и са часова редовне наставе у великом броју.
Ученици су ангажовани на Светосавској приредби, на гостујућим предавањима и трибинама, о
безбедности у саобраћају, опојним дрогама, штетности дувана, толеранцији, путу до успеха из
искуства стручњака који су успели у одређеној области живота.
Ученици наше Школе су увек спремни да учествују у Хуманитарним активностима и дају велики
допринос како би свака од тих акција била успешна.
Ученици свих разреда се информишу , од стране наставника стручних предмета о могућностима за
рад у струци, али и кроз трибине , каква је одржана у општини Звездара , а током другог
полугодишта биће им омогућено да присуствују различитим Сајмовима образовања и
запошљавања.
Тим за осигурање квалитета и развој школе је посебну пажњу у првом полугодишту посветио обезбеђивању квалитета образовно-васпитног рада установe и оставаривању циљева и стандарда
постигнућа.
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања на срећу није
имао много посла , али се радило на превентивним активностима.
Углед и промоција школе. Школа сарађује добро са Грађевинским факултетом, Високом
струковном школом за грађевинарство и геодезију, као и Општином Звездара. У овом
полугодишту остварена је сарадња са „Стручном школом за грaђевинарство” из Беча и по први
пут се разговарало о регионалној сарадњи Грађевинских школа и пројектима чија би реализација
допринела развоју у овој области.
Стручно усавршавање наставника, наставља се кроз нови циклус обука и прикупљања бодова. У
овом полугодишту школа је органозовала у просторијама школе семинра „Примена акцоиних и
експресиних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању
штетних последица вршњачког насиља“. Осим овог, групе наставника или појединачно ,
учествовали су и на другим обукама. Оно што није довољно потенцирано је примена знања и
вештина стечених на овим обукама на часовима.

Друго полугодиште (јун 2020)
Праћење реализације Акционог плана је у складу са дешавањима која су резултат епидемије
КОВИД 19, реализација наставе на даљину. Неки од циљева и задатака нису могли бити
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испраћени због новог и другачијег начина реализације наставе, као и свих других активности у
школи.
Због тога ће у извештају бити наведене активности које су биле реализоване у периоду 24.02.2020.
до 14.03.2020. током редовне наставе и 16.03-19.06.2020. током наставе на даљину.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1. Прорамирање, планирање и извештавање у функцији квалитетног,
ефикасног и ефективног рада школе
ЗАДАТАК 1. Програмирање образовно –васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе
ЗАДАТАК 2. Планирање рада органа , тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада
у школи
ЗАДАТАК 3.Планирање образовноваспитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева
образовања и баспитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих
међупредметних и предметних комптенција
Сви плански документи:План рада органа управљања, План радаоргана руковођења, План рада
стручних органа, Планови рада хаставних предмета, План рада стручних сарадника, Планови рада
осталих органа школе, усвојени су и документовани у оквиру Годишњег плана рада Школе
12.09.2019.године. Развојни план за период 2020-2023 усвојен је 26.12.2019. године , у складу са
Годишњим планом рада.
Школски Тим за обезбеђење квалитета и развој школе, се у току првог полугодишта бавио
анализом и квалитетом планова и њиховим остваривањем , што је испраћено у делу извештаја за
прво полугодиште и у Извештају наведеног Тима.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2 Подизање квалитета наставе
ЗАДАТАК 1: Ефикасно управљање процесом учења на часу
ЗАДАТАК 2: Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика.
ЗАДАТАК: Стицање знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу.
ЗАДАТАК 4:Одабир поступака вредновања у функциjи даљег учења
ЗАДАТАК 5: Подстицање и развијање успеха сваког ученика
Редовна настава се одвијала у периоду 24.02-14.03.2020. За то време осим редовних часова,
ученици 1.разреда су слушали гостујуће предавање компаније „SCHIEDEL“
Готово цело груго полугодиште је реализовано кроз наставу на даљину , када су наставници , за
врло кратко време морали да прилагоде методе и облике рада који се могу применити у онлајн
верзији.
Наставни садржаји су од првог дана наставе на даљину постављени на сајту школе и ученици су
могли у било ком тренутку да приступе сајту и отворе садржај који им је потребан. Наставници
Милица Премовић, Снежана Петровић Кузмић, Тања Јоцић Стаматовић, Гордана Марковић и
Марко Бошковић су снимили часове, из стручних предмета: Бетон, Статика, Грађевински
материјали, Организација грађења, који су емитовани на РТС ПЛАНЕТИ. Наставници су
користили и гугл учионицу, вибер …
Актив за развојно планирање је провео анкетирање ученика и наставника , на основу чега
смоизвели одређене закључке о прилагођености наставе на даљину ученицима , односно њеним
предностима и недостацима из угла наставника и стручних сарадника.
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ:Учење на даљину из угла наставника и стручних сарадника
ТАЧНО/ПРИСУТНО
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1 нетачно/није присутно
2 у мањој мери тачно/присутно
3 у већој мери тачно/присутно
4 тачно/присутно у потпуности

ТВРДЊА/ИСКАЗ

1
%
1. Реализовање наставних садржаја за учење на 7,14
даљину ми је омогућило професионално
усавршавање.
2. Током реализовања наставних садржаја за учење на /
даљину савладао сам рад на неким новим
платформама, у неким новим програмима и сл.
3. Сарадња са ученицима је била коректна.
/

2
%
9,52

3
%
35,71

4
%
47,62

14,29

23,81

61,90

7,14

64,29

28,57

4. Сагледао сам предности онлајн рада и планирам да

14,29

28,57

33,33

23,81

4,76

11,90

33,33

50,00

7,14

28,57

42,86

21,43

21,43

40,48

28,57

9,52

/

/

21,43

78,57

2,38

21,43

57,14

19,05

4,76

11,90

47,62

35,71

50,00

11,90

21,43

16,67

4,76

4,76

14,29

76,19

га примењујем паралелно са редовним радом.
5. Време рада током онлајн наставе било је
благовремено
планирано,
поштовано
и
осмишљено тако да се поштује принцип
економичности и континуираности
6. Настава на даљину пружа могућност да се обрада
градива реализује успешно и ученицима
разумљиво .
7. Настава
на даљину пружа могућност да се
утврђивање градива реализује успешно и
објективно процени знање ученика.
8. Ученицима сам благовремено слао/ла обавештења,
одговоре и сугестије
9. Ученици су прихватили начин рада са лакоћом и
редовно су обављали своје задатке.
10. Задатке за ученике сам осмишљавао/ла тако да
ученици могу да сарађују и са другим вршњацима
и раде у групама.
11. Током периода учења на даљину остварио сам и
пројектну наставу.
12. Током реализовања онлајн наставе сарадња са
колегама је била на високом нивоу.

Током наставе на даљину сам користи/ла платформе и средстава комуникације са ученицима:
1. Сајт школе
сви наставници и стручни сарадници
2.“google mail“
сви наставници и стручни сарадници
3. „viber“
сви наставници и стручни сарадници
4.“google classrom“ 20 наставника и стручних сараданика
5.“zoom“ платформа
8 наставника у настави на даљину (сви наставници и
стручни сарадници у реализацији Одељенских и
Наставничких већа и Педагошког колегијума)
Анкета је спроведена 19.06.2020. Анкету је радило 42 од 45 наставника, или 93,33%
Анкету спровели чланови Актива за развојно планирање Јасна Плавшић и Славица Везмар.
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Анализа анкете показује да половина наставника тврди да је тачно да им је реализовање наставе
на даљину омогућило стручно усавршавање, а чак 62% тврди да је у потпуности тачно да су
савладали нове платформе и програме за реализовање наставе на даљину.
Готово сви наставници , 97%, потврђују да је у већој мери и потпуно тачно да је сарадња са
ученицима била коректна.
Нешто више од половине наставника планира да предности онлајн наставе примени паралелно са
редовном наставом, те да је време рада током наставе на даљину било благовремено планирано,
поштовано и осмишљено тако да се поштује принцип економичности и континуираности.
63% наставника мисли да настава на даљину пружа могућност да се обрада градива
реализује успешно и ученицима разумљиво , а исто толико наставника тврди да није тачно,
или је у мањој мери тачно да настава на даљину пружа могућност да се утврђивање градива
реализује успешно и објективно процени знање ученика.
Око 80% наставника тврди да је тачно да су ученицима благовремено слали обавештења,
одговоре и информације, а 57 % наставника сматра да су ученици са лакоћом и редовно
обављали своје задатке. Ако погледамо и анкету за ученике видимо да су по овим питањима
сагласни и ученици и наставници у приближно истој мери.
Око 60% наствника није , или је у мањој мери то било присутно , задатке осмишљавало тако, да
ученици међусобно сарађују. Вероватно су на то утицале и прилике које су онемогућавале њихове
међусобне физичке контакте , док је сарадње помоћу средсатава комуникације било, што је често
било видљиво и у њиховим задацима.
Пројектну наставу је оставрио мали број наставника , око 17%, а 50 % наставника није применило
пројектну наставу.
Више од 75% наставника , сматра да је сарадња са колегама током овог периода била на
високом нивоу.
Може се закључити да су се наставници у овом периоду додатно усавршили и савладали
нове платформе и програме за учење, те да ће половина њих та искуства примењивати
паралелно са редовном наставом.
Близу две трећине наствника сматра да настава на даљину пружа могућност да се градиво
обради успешно и ученицима разумљиво, али исто толико наставника сматра, да се
утврђивање градива и процена усвајања знања не може или у мањој мери може реализовати
током наставе на даљину.
Због епидемије , и мера које су спровођене, наставници су углавном осмишљавали задатке за
самосталан рад ученика, али су ученици међусобно сарађивали, што је видљиво у њиховим
радовима. Пројектна настава је била заступљена у мањој мкери, а сарадња међу
наставницима је била на високом нивоу. Сви наставници су користили у реализацији
наставе на даљину Сајт школе, размену мејлова саученицима и међусобно и вибер , док је
гугл учионицу користило 20 наставника и стручних сарадника. Зоом платформу у настави је
користило8 наставника, али је овај начин комуникације коришћен у реализацији
Одељенских и Наставничких већа и Педагошког колегијума.
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УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ : Прилагођеност наставе на даљину потребама и могућностима
ученика
ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 нетачно/није присутно
2 у мањој мери тачно/присутно
3 у већој мери тачно/присутно
4 тачно/присутно у потпуности

ТВРДЊА/ИСКАЗ

1
%

2
%

3
%

4
%

1
%

2
%

3
%

4
%

1 2 3 4 1
% % % % %

Разред
Број ученика и
проценат
анкетираних
1. Био/била сам
активан
и
учествовао сам у
реализацији
наставе
на
даљину.
2. Једнако сам
учествовао/ла у
реализацији
наставе
на
даљину на свим
предметима.
3. Настава на
даљину ми је
одузимала много
времена.
4.
Наставни
садржаји
(часови, лекције)
су
били
разумљиви, као и
задаци и захтеви
наставника.
5. Задатке за рад
смо имали после
сваке лекције.
6.Рокови
за
доставу
задатака су били
кратки.
7.Приступ и рад
унутар интернет
платформи је био
једноставан
и
прилагођен
ученицима.

Разред 3.
Разред 1.
Разред 2.
Разред 4.
77
ученика/
91 ученик/анкетирано 78
ученика/анкетирано
Ученика 82/ а
анкетирано
80,21%
70,51%
73,17%
38,96%

/

20,5 46,6 32,9 /

13,46 26,52 59,62 /

/

19,2 54,8 26

15,38 34,62 50,0

3,85

16 8

27,4 35,6 19,2 17,8 23,08 28,85 28,85 17,31 4

2,7

12,3 35,6 49,3 7,69

7,69

4,1

15,1 61,6 19,2 1,92

11,54 40,38 46,15 8

34,2 37

/

50,0

9,62

29 47 3,33

30,77 50,0

3,33

28 40 24 6.66

3
%

45

13,33 51

38 38 20 28,33 30,0

34,62 12 24 36 28 3,33

12,3 16,4 26,92 32,69 30,77 9,62

15,1 28,8 56,2 7,69

16 40 44 1,66

2
%

26

13,33 41

25,0

36

16 8

24 52 43,33 35,0

13

8

20 64 /

46

8

3,33
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8. Наставник је
редовно
давао
повратну
информацију
о
достављању
2,7 17,8 27,4 52,1 3,85
задатака
(достављен, није
достављен,
тачан,
нетачан...)
9. Моја оцена је
реална и у складу
1,4 11
20,5 67,1 3,85
са мојим радом и
знањем
10.Више
ми
одговара рад на
даљину у односу 30,1 16,4 20,5 32,9 7,69
на
редовне
часове.
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11,54 40,38 42,31 16 20 24 40 3,33

5,0

33

3,85

30,77 59,62 8

8

5,0

40

9,62

13,46 50,0

12 4

15,0

20

56

24 60 6,66

28 35,0

Анкетирање ученика проведено је „онлине“ у периоду од 15-25.06.2020.
Анкету су спровели чланови Тима за развојно планирање :
1.разред Наташа Живковић
2.разред Славица Везмар
3.разред Саша Радисављевић
4.разред Тања Вујић
Од укупно 328 ученика анкетирано је 65,71% , по разредима :
1.разред- 80,21%,(кроз гогл учионицу)
2.разред- 70,51% ,(разменом мејлова)
3.разред- 38,96%, (разменом мејлова)
4.разред- 73,17% (разменом мејлова и вибер)
Аналаиза анкете показује да 85% ученика сматра да је тврдња да „сам био/била активна
током наставе на даљину“ у већој мери тачна и потпуно тачна. Те две тврдње су у
приближно истим процентима заступљене у сва четири разреда .
У исто тако великом броју ученици свих разреда потврђују да је у већој мери или потпуно
тачна тврдња да су једнако радили све предмете током наставе на даљину.
Тврдња да је настава на даљину одузимала много времена око половине сматра да није
тачна или је у мањој мери тачна, али друга половина сматра да је та тврдња у већој мери
или потпуно тачна . Ученици трећег разреда , у нешто већој мери, близу 70% тврде да је то
тачно и потпуно тачно, за разлику од остала три разреда.
Тврдња да су „наставни садржаји (часови, лекције) су били разумљиви, као и задаци и
захтеви наставника» 80% свих ученика сматра да је у већој мери и потпуно тачна и то
је уједначено у свим разредима, као и да су после сваке лекције имали задатке за рад.
Око тврдње да су „ рокови за израду задатака били краткиʺ ученици су имали подељена
мишљења. Од укупног броја око 60% тврди да тврдња није тачна или је у мањој мери тачна.
У првом разреду такво мишљење има 65% ученика, у другом 60% у четвртом 78%, док у
трећем разреду 76% сматра да је та тврдња тачна и у већој мери тачна.
Тврдња да су „ приступ и рад унутар интернет платформи је био једноставан и прилагођен
ученицима ʺ чак 55% свих ученика мисли да је та тврдња потпуно тачна.
Исто мишљење деле ученици свих разреда.
Тврдња „Наставник је редовно давао повратну информацију о достављању задатака
(достављен, није достављен, тачан, нетачан...)ʺ 80 % свих ученика сматра да је ова
тврдња тачна и у већој мери тачна, у свим разредима је уједначено мишљење, а чак 58%
ученика 4 разреда сматра да је тврдња потпуно тачна.
Тврдња „ Моја оцена је реална и у складу са мојим радом и знањемʺ 59% свих ученика
сматра да је ова тврдња потпуно тачна, у првом разреду то тврди нешто већи проценат
ученика, док у четвртом разреду то тврди нешто мање од 50% ученика.
Тврдња „Више ми одговара рад на даљину у односу на редовне часовеʺ мишљења ученика су
подељена, први разред даје малу предност редовној настави, други разред даје предност
настави на даљину, трећи разред је у значајнијем броју за редовну наставу , а четврти разред
потпоно подељен у мишљењима.
Може се закључити, да су наставници одабрали добре методе рада и садржаје и
омогућили да ученици прихвате рад на даљину. Ученици су разумели садржаје и
задатке који су пред њих постављани. Рокови за достављање задатака су били разумни,
а повратна информација од наставника стизала је брзо. Ученици су подељени када
треба да дају предност настави на даљину или редовној настави, очигледно је, да се
одређени садржаји, ипак, лакше усвајају уз непосредни контакт и „живуʺ реч. Оно што
је добро јесте да велика већина ученика сматра да је њихова оцена слика њиховог рада
и знања.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3 Континуирани допринос бољим образовним постигнућима ученика
ЗАДАТАК 1: Континуирано праћење постигнућа ученика и предузимање адекватних мера
за побољшање успеха
Реализација наставе на даљину омогућила је праћење рада ученика, захваљујући различитим
платформама и програмима које су наставници користили. Наставници су пружали
ученицима повратне информације у смислу корекције неправилности и тачности решења ,
али је подршка какву ученици имају током допунске наставе или додатне наставе , у циљу
остваривања напретка у великој мери смањена током наставе на даљину.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4 Систематска подршка свим ученицима и подстицање личног,
професионалног и социjалног развоjа сваког ученика.
ЗАДАТАК 1: Подстицање и праћење система пружања подршке свим ученицим
Током другог полугодишта, обзиром да се настава реализовала на даљину због
пандемије вируса COVID 19, директор и педагог су организовали рад тима и састанке
из разлога што је у овим приликама, већа потреба пружања подршке ученицима у
савладавању садржаја наставних предмета. Редовне теме ових састанака су биле
Праћење укључености и рада ученика у наставу на даљину и Пружање помоћи и
подршке.
Праћењем се закључило да су ученици свих разреда у задовољавајућој мери укључени,
прате наставу, достављају радове.
Акценат се на самом почетку ставио на редовну укљученост ученика. Направљен је
увид у којој мери су ученицима доступни дигитални алати. Осим занемарљивог броја
ученика, огромна већина има одговарајући мобилни телефон или рачунар и редован
приступ интернету, па нема озбиљнијих проблема за одржавање контакта са
ученицима. Поменуто је пар ученика који имају тешкоће разног типа, о којима је
детаљније разговарано на састанцима са одељењским старешинама.
У погледу оптерећености, ученици су добијали по један домаћи задатак на недељном нивоу.
Предметни наставници користе Гугл учионицу, постављају материјал на сајт школе,
размењују садржаје преко имејла, вибер група и по потреби у индивидуалној комуникацији
са учеником преко имејла, вибера, смс-а да би дали додатна појашњења
У погледу сложености захтева, доминирају захтеви на основном нивоу стандарда.
Сваки успех се вредновао формативном оценом. Пратећи упутства Министарства, прешло се
на сумативно оцењивање. Ученици су упознати да добијају и бројчане оцене.
Опширније у извештају Школског Тима СТИО.
ЗАДАТАК 2: Подстицање личног, професионалног и социjалног развоjа ученика.
Током другог полугодишта и рада на даљину пружање подршке ученицима одвијало се
онлајн . Користећи техничке и технолошке могућности којим располажу и ученици(за које је
на почетку периода установљено да располажу истим) и наставници, подршка је стизала у
првом реду од одељенских старешина.
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Одељенске старешине су у свакодневној и целодневној комуникацији са својим ученицима
пружали све врсте информација , али и подршку у изради задатака и испуњавању обавеза и
изнеле огроман терет у овом периоду.
Педагог је на сајт школе поставила садржај и лични контакт, који је био одређено упутство,
које је требало да олакша сналажење ученика и родитеља са новонасталом ситуацијом.
Педагог, Дејана Дајесковић Тимић је пружала подршку ученицима и као члан мреже
сарадника у пружању Прве психотерапеутске помоћи у време епидемије КОВИДА 19, коју је
организовао Савез друштава психотерапеута.
ЗАДАТАК 3: Функционисање система подршке ученицима из осетљивих група и ученицима
са изузетним способностима.
Посебна пажња је посвећена редовном контакту и подршци родитељима и ученицима
који савладавају градиво по ИОП1. Ови ученици су се добро адаптирали и били
укључени у рад, уз прилагођене облике рада који су се састојали у
индивидуализацији захтева, давању додатних појашњења у непосредном
телефонском разговору, продужавању рокова.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5 Подстицање и развијање добрих међуљудских односа, сарадње,
подршке и промоције резултата ученика и наставника у безбедној школи као центру
иновација и васпитно-образовних изузетности.
ЗАДАТАК 1: Успостављење добрих међуљудских односа
Међуљудски односи у Школи су коректни и професионални. Запослени поштују договорена
правила понашања. Комуникација између свих актера у школи се одвија уз међусобно
уважавање. Школа улаже напор, да нови ученици, као и новозапослени буду добро
прихваћени и да њихова интеграција буде олакшана. Треба нагласити да Анкета спроведена
међу наставницима, потврђује да је сарадња наставника, током наставе на даљину, била на
врло високом нивоу и да се са тим слаже око 80% наставника.
ЗАДАТАК 2: Подршка и промоција резултата ученика и наставника
Резултати ученика и наставника се промовишу и истичу, а награђују се у складу са
могућностима школе. Успех ученика , на пољу учења и примене знања, спорта, учешћа на
школским , општинским и другим такмичењима промовишу се и похваљују од стране
Одељенских већа, Наставничког већа, упознавањем свих ученика школе са успесима , кроз
књигу обавештења.
Ове школске године због епидемије није одржано Републичко такмичење геодетских и
грађевинских школа.
ЗАДАТАК 3: Функционисање система заштите од насиља
РАД ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.
Утоку другог полугодишта, догодио се један случај физичког насиља другог нивоа.
04.03.2020. године, у школском дворишту, догодио се инцидент, приликом којег су два
ученика другог разреда нашешколе нападнути од стране лица која нису наши ученици.
Сва документација у вези овог случаја налази се на за то посебно одређеном месту у
канцеларији педагога школе.
С обзиром да је непосредно после другог састанка Тима, уследила одлука о прекиду
редовне наставе и преласку на наставу на даљину, даље активности Тима за заштиту
прилагођене су новонасталој ситуацији.
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Наставне активности и комуникација са ученицима одвијале су се: преко платформи,
кроз гугл учионицу, електронску пошту и вибер групе са одељењским старешинама,
предметним наставницима, члановима тима и педагогом школе.
У току реализације наставе на даљину чланови овог тима, иначе предметни наставници у
разредима, нису пријавили ни један случај непримерене комуникацији нити електронског
насиља. Координатори одељењских већа сва четири разреда истичу да је комуникација на
релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик,протекла у најбољем реду. Педагог
школе као и Директор школе, пратили су наставу тако што су били укључени у Гугл
учионице.
На тај начин пратили су и комуникацију и понашање ученика и наставника. Такође,
констатују да ни у једном случају није било негативне комуникације или било каквог вида
насиља. Такође, у редовној комуникацији Одељењских старешина са родитељима ученика,
комуникација је била добра, сарадничка, подржавајућа и није констатован ни један случај
непримерене комуникације нити електронског насиља.
У истом светлу одржано је и полагање матурског испита у просторијама школе уз
примену свих препоручених средстава заштите, што је превентивна мера у циљу заштите
здравља ученика и наставника.
У другом полугодишту Рад Тима био је у великој мери усмерен и детерминисан
ванредним условима услед епидемиолошке ситуације у земљи и у том смислу орјентисан ка
праћењу нових изазова наставе на даљину.
У Школи је токо маја и јуна месеца извршена дезинфекција целокупног простора.
Током боравка у школи , у време одржавања матурског испита , такође су примењене све
мере заштите.
Опширније о свему може се прочитати у Извештају Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за школску 2019/2020.
ЗАДАТАК 4: Подстицање и развиjање сарадње на свим нивоима.
Рад у отежаним условима није омео сарадњу међу запосленима, међу наставницима и
ученицима. Користећи савремену технологију и доступне платформе сви запослени су
остваривали квалитетну сарадњу и међусобно и са ученицима (наставници). Састанци су
редовно одржавани прeко zoom платформе, а комуникација је била стална преко вибер група
и мејлова. Сајт школе је био полазиште за рад са ученицима, а потом се сарадња гранала
према начинима како су то наставници осмислили. Сарадња са родитељима је перманентно
остваривана, такође преко вибер група и мејлова.
ЗАДАТАК 5: Стварање школе као центра иновациjа и васпитно-образовне изузетности
Током периода учења на даљину, наставници и ученици су имали прилику савладати и
користити одговарајуће платформе у циљу остваривања глобалних и периодичних планова.
Употреба савремене технологије у настави је била нужна. То је дало могућност да
наставници направе корак даље у иновирању и креирању наставе која се одвијала под
одговарајућим околностима. Овај вид рада био је прилика да се покаже како школа прати
трендове и иде у корак са временоом.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6: ОРГАНИЗАЦИЈА
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

РАДА

ШКОЛЕ,

УПРАВЉАЊЕ

Развојни циљ 6 Организација рада школе и управљање ресурсима у функционисању и
унапређивању рада школе
ЗАДАТАК 1.: Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада школе.
У складу са новонасталом ситуацијом, директор је организовао рад школе водећи рачуна о
остваривању свих васпитних и образовних циљева, високом нивоу сарадње свих учесника
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наставног процеса и рада школе уопште, о безбедности ђака и запослених. Није било
спорних момената и несналажења које би новонастала ситуација могла произвести. Рад
школе се одвија на завидном ниво по ванредним околностима.
ЗАДАТАК 2: У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.
Годишњим планом праћења наставе, предвиђена је непосредна посета часова код сва
42 наставника.Током првог полугодишта реализована је посета часова код 17 наставника.
Од тога је посећено 8 наставника који предају општеобразовне предмете и 9 наставника
који предају стручне предмете. Једном наставнику стручних предмета - приправнику су
реализоване две посете часовима.
Током другог полугодишта дошло је до реализације наставе на даљину, због
пандемије изазване вирусом COVID 19. У тим условима, није било могуће непосредно
праћење наставе. Праћење наставе се одвијало на други начин, тако што су директор и
педагог били укључени у Гугл учионице и имали увид у наставни садржај, облике и методе
рада, истовремено и у рад ученика и размену повратне информације и комуникацију
наставника и ученика.
Током првог полугодишта посећено је укупно 18 часова редовне наставе.
На основу запажања закључује се да настава задовољава добар ниво квалитета у погледу
компетенција наставника за организовање и руковођење часом. Такође и у погледу
уважавања и подршке ученицима у постизању успеха. Нешто нижи ниво квалитета је у
погледу дидактичко методичке разраде, индивидуализацији, диференцијацији наставног
садржаја и реализовања активности наставника које код ученика развијају: начин учења,
употребу и примену знања, развој вредносних ставова, умења, вештина.
Запажања су да се у настави током другог полугодишта, побољшао стандард квалитета у
погледу Индикатора 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним
потребама ученика 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и
компетенције на часу. Код свих наставника је примећена боља реализација дидактичког
принципа раздвајања битног од небитног и принципа економичности. Облици и начини рада
у настави на даљину су имали позитиван ефекат и у подизању дигиталне компетенције
наставника и ученика. Опширније у извештају о праћењу наставе.
ЗАДАТАК 3: Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.
Деловање директора у протеклом периоду је на одговарајући начин било ограничено, али се
тежило томе да и под другим околностима школа може неометано функционисати и
развијати се.
4. ЗАДАТАК: Управљање ресурсима
Стручно усавршавање у току другог полугодишта школске 2019/2020.год
Обзиром да је током другог полугодишта настава реализована као настава на даљину,
наставници, стручни сарадници и директор школе су учествовали у бројним он лаин
едукацијама. Део наставника, општеобразовних предмета и педагог, су учествовли у
едукацији на тему Наставе засноване на исходима, као обавезном семинару.
Полазећи од запажања у процесу праћења, потребно је организовати више едукација за
подршку ученицима, и израду индивидуалних планова подршке, кроз развијање
компетенција К3 (подршка развоју личности ученика) и К2 (за поучавање и учење) и у
приоритетним областима: П1 (превенција насиља), П2 (превенција дискриминације) П3
(инклузија, маргиналне групе). Такође, и едукацију за унапређивање дигиталне компетенције
и оспособљавање за примену дигиталних алата у настави. Опширније у извештају о
стручном усавршавању запослених
ЗАДАТАК 5: Подршка иницијативи и развој предузетничког духа
Рад на остваривању овог задатка треба интезиварати у наредном периоду. Околности су
омеле рад на овом пољу.
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26.06.2020.

Извештај сачинила председник Актива:
Славица Везмар

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма у текућој школској години чине следећи запослени:
Иван Миљаковић – председник
чланови:
Љиљана Михајловић - наставник архитектонске групе предмета
Мирјана Марковић - наставник грађевинске групе предмета,
Сања Радивојевић - наставник енглеског језика
Александар Расулић - наставник математике
Јован Благојевић - наставник верске наставе
Јасна Плавшић - стручни сарадник, библиотекар
Одржана су два састанка.
На почетку школске године конституисан је Стручни актив и констатовано је да није било промена које би
требало унети у актуелни Школски програм који је усвојен за период 2018/19-2021/22.године и договорено да
сваки члан са аспекта свог стручног већа прати реализацију циљева и задатака постављених годишњим Планом
рада Стручног актива.
На крају првог полугодишта констатовано је да нема потребе за допунама Школског програма, да реализација
Програма новог и старог профила иде према претпостављеној динамици, а школа поседује ресурсе неопходне
за реализацију.
Због целокупне ситуације и специфичног рада школе у другом полугодишту, није било активности везаних за
рад овог стручног актива.
На крају наставног дела школске године сачињен је план уџбеника за трећи разред новог профила и коригован
план уџбеника за поједине предмете. Интегрална верзија је у прилогу.

Председник актива за развој школског програма

Иван Миљаковић

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
На основу чл. 2. Закона о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту:
Закон) „Образовање и васпитање остварује се уз поштовање општих принципа образовања и
васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања и васпитања”.
На основу чл. 3. Закона „Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу,
ученике и одрасле... квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање” (Принципи
образовања и васпитања).
На основу чл. 4. Закона „Циљеви образовања и васпитања јесу... стицање квалитетних
знања, вештина и ставова” (Циљеви образовања и васпитања).
На основу чл. 5. Закона „ Стандарди образовања и васпитања обухватају:1) опште и
посебне стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и одраслих (у даљем
тексту: општи и посебни стандарди постигнућа);... 5) стандарде квалитета рада
установе” (Општи исходи образовања и васпитања).
На основу чл. 48. Закона
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„Ради осигурања квалитета рада у установи се вреднују остваривање циљева и
стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања, развојног плана и задовољства
ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика.
Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање.
Самовредновањем установа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и
његово остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно
усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује образовање и васпитање,
задовољство ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика.
У самовредновању учествују стручни органи, савет родитеља, ученички парламент,
директор и орган управљања установе.
Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а сваке
четврте или пете године - у целини.
Извештај о самовредновању квалитета рада установе подноси директор васпитнообразовном, наставничком, односно педагошком већу, савету родитеља и органу
управљања.”
На основу чл. 62. Закона „директор... 13) образује стручна тела и тимове”, па је у
Годишњем плану рада за 2019/2020. школску годину Грађевинске техничке школе „Бранко
Жежељ” наведено да су чланови Тима за самовредновање:
Чланови тима за самовредновање за школску 2019/2020. годину (које је именовао
директор) су:
1. Тереза Ракић, наставник физике;
2. Драгана Рацић, наставник грађевинске групе предмета;
3. Андрија Ракочевић, наставник архитектонске групе предмета;
4. Снежана Станисављевић, наставник физичког васпитања;
5. Ана Ерор, наставник грађанског васпитања;
6. Весна Раџић, наставник математике;
7.Љупче Јаневски, представник јединице локалне самоуправе;
8. Драган Ничетин,ученик одељења Г 33, представник Ученичког парламента;
9. Моника Чејовић, представник Савета родитеља из одељења Г41.
Координатор тима је Тереза Ракић.
На основу чл. 48. Закона „Органе и тела установе, поступке праћења остваривања
програма образовања и васпитања, других облика образовно-васпитног рада и услова рада,
основе и мерила за самовредновање и вредновање, садржину и начин објављивања
резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, по прибављеном
мишљењу надлежног савета, прописује министар”, што представља законски оквир који
одређује методологију рада Тима за самовредновање.
У школској 2019/2020. години Годишњим планом рада школе за процес
самовредновања су опредељене области квалитета рада установе:
2) Настава и учење
4) Подршка ученицима
5) Етос.
Рад Тима за самовредновање у првом полугодишту се одвијао у две фазе.
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Прва фаза је припремна и она је остварена кроз прикупљање подзаконских аката,
правилника и других материјала који би могли да дају јасна и недвосмислена упутства за
непосредан рад на самовредновању.
Основни документи су:
1) Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије”, број 88 од 29. септембра 2017. год., број 27 од 6. априла 2018. год. - др. закони, број
10 од 15. фебруара 2019. год.);
2) Правилник о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник Републике
Србије”, број 9 од 5. фебруара 2012. год.);
3) Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник Републике
Србије”, број 14 од 2. августа 2018. год.);
4) Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Министарство просвете и спорта
Републике Србије, Београд, 2005;
5) Водич за самовредновање за установе у средњем образовању, Министарство просвете и
науке РС, Министарство економије и регионалног развоја РС, Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања, Београд, 2011.
Важно је нагласити чињеницу да је нови правилник о стандардима квалитета рада установе
ступио на снагу 9. августа 2019. године и да се од претходног правилника разликује у броју
области, броју показатеља као и у дефиницијама појединих показатеља.
У међувремену су објављени нови прописи:
1) Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник Републике
Србије”, број 10 од 15. фебруара 2019. год.).
Нови правилник о вредновању квалитета рада установе је ступио на снагу 23. фебруара 2019.
године, а примењује се почев од школске 2019/2020. године.
На основу чл. 2 Правилника о вредновању квалитета рада установа (у даљем тексту:
Правилник) „Вредновање квалитета рада установе представља процену квалитета рада
установе” (Појам вредновања квалитета рада установе).
На основу чл. 3 Правилника „Вредновање квалитета рада установа врши се на основу
стандарда квалитета рада установе” (Основи за вредновање квалитета рада установе).
На основу чл. 5 Правилника „ Самовредновање квалитета рада установе (у даљем
тексту: самовредновање) је процена квалитета рада коју спроводи установа на основу
стандарда квалитета рада установе” (Појам самовредновања квалитета рада установе).
Друга фаза је фаза организовања и спровођења активности којима се врши
самовредновање у складу са наведеним прописима. У анкетирању су учествовали
наставници из свих Стручних већа (укупно 36 наставника).
У току првог полугодишта је одржана је један саставнак (14.11.2019 године) Тима за
самовредновање на коме је опредељен програм активности за текућу школску годину.
Чланови тима усагласили су се око плана активности, као и начина анкетирања наставника,
ученика и родитеља. Сваки од чланова тима спровео је анкету у оквиру свог Стручног већа.
Област која је по плану спроведена у првом полугодишту је област 2
ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ. На основу Приручника за самовредновање и
вредновање рада школе (2005) област 2 обухвата 4 подручја за вредновање квалитета:
2.1. Планирање и припрема
2.2. Наставни процес
2.3. Учење
2.4. Праћење вредновања ученика
За праћење самовредновања користе се четири нивоа остварености и они су исказани на
скали од 1 до 4, при чему 4 означава највиши ниво остварености.
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Ниво 4 означава да је у потпуности остварен стандард и представља вредност аритметичке
средине мере присутности показатеља од 3,5 до 4,0.
Ниво 3 означава да је стандард остварен у већој мери и представља вредност аритметичке
средине мере присутности показатеља од 2,5 до 3,5.
Ниво 2 означава да је стандард остварен у мањој мери и представља вредност аритметичке
средине мере присутности показатеља од 1,5 до 2,5.
Ниво 1 означава да стандард није остварен и представља вредност аритметичке средине мере
присутности показатеља од 1,0 до 1,5. [...]” (Мерила за вредновање).
На основу четири упитника за наставника којима се одређује ниво остварености сва
четири стандарда добијени су следећи резултати:
2.1. Подручје вредновања: ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ
Показатељ

2.1.1. Планирање

2.1.2. Припремање

Тврдња
1.Чланови веће сарађују при
планирању
2. Moји планови су усмерени на
постизање прописаних циљева и
задатака
3. У наставним плановима
временски је усклађена обрада тема
заједничких у више предмета
4. Моји плановима су прилагођени
различитим облицима рада у
функцији ефикасног стицања знања
и различитих вештина ученика
5. Моји плановима су прилагођене
различите методе рада у функцији
ефикасног стицања знања и
различитих вештина ученика
6. Моји планови садрже различита
места извођења наставе у функцији
остваривања циљева и задатака
7. Моје припреме за реализацију
часа имају јасну структуру
8.На основу неостварених
планираних задатака, утврђених
анализа провера резулата рада,
правим краткорочне корекције
9. Моје припреме за реалнизацију
часа имају јасну структуру
10. За припремање користим
стручну литературу
11. За припремање користим
интернет и друге изворе
12. Добре припреме размењујем са
колегама
13.При припремању узимам у обзир
разлику ученика у напредовању,
знању и искуству
14.Припремам задатке различите
тежине
15.Пре обраде новог проверавам
колико су ученици савладали
претходно градиво
16. Планирам активирање ученика
ради коришћења њиховог предзнања
17. Планирам коришћење наставних
средстава
31

Важно

Присутно

Ниво
присутности

3,9

3,0

3

3,3

3,7

4

2,8

3,5

4

3,4

3

3,2

3,5

4

2,7

3,1

3

3,6

3,5

4

3,2

3,5

4

3,4

3,3

3

3,4

3,3

3

3,9

3,3

3

3,4

3,1

3

3,1

3,4

3

3,4

3,4

3

3,7

3,3

3

3,3

3,3

3

3,4

3,4

3

3,1
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18. Планирам одговарајуће моделе,
препрате и приручна средсвтва
19. Осмишљавам и прегледам
огледне вежбе
20. Поштујем дидатктичкометодичка упутстава и интрукције
дате у наставном пограму
21. Израђујем наставне материјале
потребне за час у сарадњи за
ученика
22. По реализованим часовима
бележим запажања и допуне и
користим у следећим предавањима

3,4

3,0

3

2,9

3,4

3

3,3

3,4

3

2,5

3,0

3

2,1

3,7

4

Ниво присутност показатеља 2.1.1. Планирање у проску је 3,40. Овај резултат одговара нивоу 3. Ниво 3
карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и
пожељно их је отклањати.
Ниво присутности показатеља 2.1.2. Припремање у проску је 3,31. Овај резултат одговара нивоу 3. Ниво 3
карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и
пожељно их је отклањати.
Аритметичка средина нивоа присутности свих показатеља стандарда 2.1. је 3,36 . Одатле закључујемо
да је стандард 2.1. присутан у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише више јаких него слабих страна, али
постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати.

2.2. Подручје вредновања: НАСТАВНИ ПРОЦЕСИ
Показатељ

2.2.1
Комуникација и
сарадња

2.2.2.

Тврдња

1.Настојим да се јасно и правилно
изражавам на часу.
2.Проверавам да ли су ученици
исправно разумели питања и
упутства.
3.Охрабрујем ученике да износе
своја мишљења и запажања.
4.Омогућавам ученику да
размисли после постављеног
питања/задатка.
5.Сваком ученику се обраћам са
уважавањем.
6.Водим рачуна да ученици
пажљиво слушају једни друге.
7.Подстићем солидарност и
одговорност у групном раду.
8.Подстичем ученике да
заједнички траже нова решења
задатака.
9. Примењујем разлићите облике,
методе и технике рада у
зависности од садржаја и циљева
часа.
10.Користим расположиви
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Важно

Присутно

Ниво
присутности

4

3,9

4

4

3,9

4

3,9

4

4

3,9

4

4

3,9

3,9

4

3,9

3,6

4

3,8

3,6

4

3,9

3,5

4

3,5

3,5

4

3,3

3,5

4
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Рационалност и
организација

2.2.3 Подстицање
ученика

2.2.4. Корелација
и примена знања

простор и окружење у складу са
садржајима и задацима.
11.На часу остварујем све фазе
према плану.
12.Динамику рада прилагођавам
могућностима ученика.
13.Употребљавам расположива
наставна средства и материјале.
14.Током часа резимирам
обрађено градиво.
15.Задатке за рад одређујем у
складу са могућностима ученика.
16.Процењујем рационалност и
организацију наставног процеса и
на основу уочених резултата
коригујем начин рада и садржаја
часа.
17.Применом разноврсних метода
и облика рада подстичем
радозналост и интересовање
ученика.
18.Настојим да примери које
дајем буду занимљиви и повезани
са искуством ученика.
19.Задаци које дајем су изазовни
за ученике и траже примену
наученог.
20.Прецизним упутствима
усмеравам рад ученика.
21.Дајем подршку ученицима да
самостално решавају задатке.
22.Упућујем ученике у
истраживачки рад.
23.Подстичем ученике да
постављају питања и дискутују.
24.Посвећујем потребну пажњу
ученицима који спорије
напредују.
25.Похвалама мотивишем
ученике.
26.Препоручујем ученицима да
користе додатне изворе
информација (часописе,стручне
књиге, интернет...)
27.Подстичем ученике да при
учењу новог садржаја користе
знања и вештине стечене у другим
областима.
28.Подстичем ученике да примене
научено у свакодневном животу.
29.Заједно са ученицима правим
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програме за поједине ваннаставне
активности на основу њихових
интересовања.
30.Упознајем ученике са
могућностима и начином
коришћења школске опреме,
интернета и литературе кроз
ваннаставне и ваншколске
активности.

3,6

3,6

4

Ниво присутности показатеља 2.2.1. Комуникација и сарадња је у просеку 3,8. Овај
резултат одговара нивоу 4. Информације, упутства и питања наставника су добро
осмишљена, прецизно формулисана и недвосмислена. Ученици се охрабрују да слободно
износе своја мишљења и запажања. Повратна информација наставника ученицима је
подстицајна за њихов даљи рад. Дијалог између ученика и наставника, као и ученика
међусобно одвија се уз узајамно уважавање и поверење. Ученици не добијају увек готове
информације, већ се упућују да користе претходно искуство и предзнање за проналажење
одговора и нових решења.Ниво 4 представља најпожељнију ситуацију, ситуацију коју школа
тежи да достигне или да задржи. Доминирају јаке стране, а евентуални ситни недостаци не
утичу на квалитет рада у школи. Без обзира што је школа достигла овај ниво, очекује се да и
даље унапређује свој рад.
Ниво присутности показатеља 2.2.2. Рационалност и организација је у просеку 3,56.
Овај резултат одговара нивоу 4. Наставници се у организацији часа руководе планираним
циљевима и задацима. Наставне методе, облици рада и наставна средства усклађени су са
циљевима часа, наставним садржајима и примерени узрасно-развојним карактеристикама
ученика. Рад се организује у складу са различитим способностима и склоностима ученика,
водећи рачуна о њиховој оптерећености, брзини и начину рада. Рационално се користе
време, простор, наставна средства и други ресурси.
Ниво присутности показатеља 2.2.3. Подстицање ученика је у просеку 3,66.
Подстицању ученика се не даје одговарајући значај. Не поклања се довољна пажња
индивидуалним карактеристикама ученика. Похваљивање, награђивање и истицање ученика
се обавља најчешће у ванредним школским ситуацијама (нпр. поводом Дана школе), док је
само код појединих наставника присутно као део свакодневне праксе.
Ниво присутности показатеља 2.2.4. Корелација и примена знања је у просеку 3,7.
Овај резултат одговара нивоу 4. Наставници охрабрују ученике да користе претходна знања
и искуства из разних предмета и да их повезују у смислену целину са новим знањима.
Ученици се оспособљавају да стечена школска знања примењују у свакодневном животу.
Наставници међусобно и са ученицима осмишљавају програме и садржаје за школске и
ваншколске активности које захтевају примену знања, довођењем ученика у ситуације да
примене научено.
Аритметичка средина нивоа присутности свих показатеља стандарда 2.2. је 3,68.
Одатле закључујемо да је стандард 2.2. присутности у потпуности (ниво 4).
2.3. Подручје вредновања: УЧЕЊЕ
Показатељ

2.3.1.Одговорност

Тврдња

1.Подстичем ученике да себи
постављају дугорочне и
краткорочне циљеве и задатке.
2.Код ученика развијам
одговорност за сопствено
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ученика

2.3.2. Начин
учења

напредовање и постигнуте
резултате.
3.Подстичем ученике да
објективно процењују своје
знање.
4.При вредновању знања питам
ученика за мишљење.
5.При вредновању знања одељење
даје своје мишљење.
6.Примењујем различите
облике,методе и технике рада на
часу јер ученици имају различите
стилове учења, способности и
интересовања.
7.Упућујем ученике у разне
технике учења.
8.Учим ученике да разликују
битно од небитног.
9.Подстичем ученике да уче
путем открића и решавања
проблема.
10.Подстичем ученике на активно
стицање знања.
11.Проверавам да ли ученици
препознају примену наученог.
12.Упућујем и подстичем ученике
да користе додатне материјале
(енциклопедије, књиге, часописе,
интернет, ТВ...)
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Ниво присутности показатеља 2.3.1. Одговорност ученика у просеку је 3,34 Овај
резултат одговара нивоу 3. Ниво 3 карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће
слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати.
Ниво присутности показатеља 2.3.2. Начин учења у просеку у просеку је 3,54. Овај
резултат одговара нивоу 4. У школи доминира примена активних облика учења и
континуирано се ради на развијању ученичких компетенција за учење путем открића,
решавања проблема, кооперативно учење... Ученици се оспособљавају да користе уџбеник,
речнике, интернет, енциклопедије и другу литературу у тражењу одговора на поједина
питања. У току учења умеју да резимирају научено, да праве краће белешке са предавања,
раздвајају битно од небитног. Већина ученика планира свој рад и придржава се тог плана.
Аритметичка средина нивоа присутности свих показатеља стандарда 2.3. је 3,44. Одатле закључујемо да
је стандард 2.3. присутности у потпуности (ниво 3). Ниво 3 карактерише више јаких него слабих страна, али
постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати.

Подручје вредновања: ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА
Показатељ

Тврдња

1.Вредновање и проверу
достигнућа ученика остварујем у
свим фазама наставног процеса.
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2.4.1. Праћење и
оцењивање

2.4.2.
Извештавање

2.Бележим податке за приказ
резултата учења ученика (кратке
белешке/описни коментари о раду
ученика, записи о самооцењивању
ученика и узајамном ученичком
оцењивању...)
3.Бележим податке за приказ
напредовања ученика (пратим
постигнућа ученика, резултате
тестирања...)
4.Помажем ученицима који имају
тешкоћа у савладавању програма.
5.Ценим активности и доприносе
сваког ученика.
6.Оцењивање вршим у складу са
прописаним правилима о
оцењивању ученика.
7.Оцењивањем проверавам степен
усвојеног знања и ниво
разумевања.
8.Оцењивањем проверавам
способност примене стечених
знања и способности.
9.Знања ученика процењујем на
различите начине (усмена
комуникација на часу, тестирање,
писмене вежбе...)
10.При оцењивању узимам у
обзир залагање ученика.
11.Оцењивање користим за
процену ефикасности своје
наставе и рада ученика и даље
планирање.
12.Поштујем и остварујем
утврђену процедуру извештавања
у школи.
13.Са процедуром извештавања у
школи упознао сам ученике и
родитеље.
14.Родитеље благовремено
информишем о раду, успеху и
понашању ученика.
15.У извештајима о напредовању
ученика описујем темпо којим
ученик достиже нивое постигнића
у односу на прописане зататке и
циљеве.
16.Обезбеђујем двосмерну
комуникацију са родитељима.
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Ниво присутности покататеља 2.4.1. Праћење и оцењивање у просеку је 3,48. Овај
резултат одговара нивоу 3. Ниво 3 карактерише више јаких него слабих страна, али
постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати.
Ниво присутности показатеља 2.4.2. Извештавање је у просеку 3,0. Овај резултат
одговара нивоу 3. Ниво 3 карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће
слабости умањују укупан квалитет рада школе и пожељно их је отклањати.
Аритметичка средина нивоа присутности свих показатеља стандарда 2.4. је 3,24.
Одатле закључујемо да је стандард 2.3. присутности у потпуности (ниво 3). Ниво 3
карактерише више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан
квалитет рада школе и пожељно их је отклањати.
Показатељи су у великој мери остварени у потпуности. Четири показатеља (2.1.2.
Припремање, 2.2.3. Подстицање ученика, 2.4.1. Праћење и оцењивање, 2.4.2. Извештавање )
одговарају нивоу 3 и потребно је више радити у домену побољшања тих показатеља.
Тим за самовредновање је за друго полугодиште планирао попуњавање других
упитника за наставнике (на наставничком већу), другог упитника за родитеље ученика (на
родитељским састанцима) и упитнике за ученике (на часовима редовне наставе) које су
прописане за остале области самовредновања
На основу чл. 9 Правилника „Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке
везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на
основу обрађених података” (Начин вршења самовредновања).
На основу чл. 10 Правилника „Након извршеног самовредновања, Тим за
самовредновање сачињава извештај о самовредновању” (Извештај о самовредновању).
На основу чл. 11 Правилника „Извештај о самовредновању садржи опис и процену
остварености стандарда квалитета рада установе, предлог мера за унапређивања квалитета
рада установе и начин праћења остваривања предложених мера” (Садржај извештаја о
самовредновању).
Извештај саставила

Београд,
20. фебруар 2020. године

координатор тима
__Тереза Ракић_

Рад Тима за самовредновање у другом полугодишту
2019/2020
Тим за самовредновање је у оквиру другог полугодишта разматрао преостале
планиране области квалитета. Области квалитета разматране у другом полугодишту су:
4) Подршка ученицима
5) Етос.
У току другог полугодишта одржан је један саставнак (24.06.2020. године) Тима за
самовредновање на коме је опредељен програм осталих активности за текућу школску
годину. Чланови тима усагласили су се око плана активности, као и начина анкетирања
наставника, ученика и родитеља. Сваки од чланова тима спровео је анкету у оквиру свог
Стручног већа. У анкети су учествовали наставници из свих Стручних већа (укупно 30
наставника).
Услед Ванредног стања већина анкета обаљена је у електронском формату.
Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
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Стандард 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
Стандард

4.1

показатељ
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за
пружање подршке ученицима у учењу.
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за
пружање васпитне подршке ученицима.
4.1.3. На основу анализе успеха и владања
предузимају се мере подршке ученицима.
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа
укључује породицу односно законске
заступнике.
4.1.5. У пружању подршке ученицима школа
предузима различите активности у сарадњи
са
релевантним институцијама и појединцима.
4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при
преласку из једног у други циклус
образовања.

присутност

ниво
присутности

3,59

4

3,7

4

3,6

4

3,78

4

3,37

3

3,33

3

Показатељ 4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у
учењу. Ниво присутности показатеља је 4.1.1.у просеку је 3,59, показатељ је присутан у
потпуности. Квалитет се оставрује радом следећих докумената: месечни планови рада
наставника, записници седница одељењских већа, записници седница стручних већа за
области предмета; разговор са наставницима на седницама стручних већа за области
предмета. Основне мере су: допунска настава, додатни рад, припремна настава (за завршне
испите, за разредне испите, за поправне испите).
Показатељ 4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке
ученицима. Ниво присутности показатеља 4.1.2., одговара нивоу 4. Показатељ је присутан у
потпуности (мера присутности је 3,7).Основне мере су васпитни рад одељењских старешина
на часовима одељењског старешине, појачан васпитни рад одељењских старешина,
индивидуални и групни рад стручног сарадника (педагога).
Показатељ 4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке
ученицима. Ниво присутности показатеља 4.1.3.одговара нивоу 4. Показатељ је присутан у
потпуности (мера присутности је 3,6). На крају сваког класификационог периода се
анализирају успех и владање ученика на нивоу одељења и на нивоу разреда. На основу те
анализе предузимају се мере подршке ученицима (мере су наведене у оквиру коментара
показатеља 4.1.1. и 4.1.2.).
Показатељ 4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно
законске заступнике. Ниво присутности показатеља је 4.1.4. одговаара нивоу 4. Показатељ је
присутан у потпуности (мера присутности је 3,78). У пружању подршке ученику породица,
односно законски заступник, је увек укључен, изузев у посебним ситуацијама када ученик не
станује са својом породицом (где разликујемо случај када ученик станује у дому ученика и
када ученик станује сам или код рођака), када је тешко укључити породицу.
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Показатељ 4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у
сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. Ниво присутности показатеља 4.1.5.
одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 3,37). Вршена је
анализа следећих докумената: записници седница одељењских већа, записници седница
стручних већа за области предмета, извештаји тимова; разговор са одељењским старешинама
на седницама одељењских већа.
Показатељ 4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус
образовања. Ниво присутности показатеља 4.1.6. одговара нивоу 3. Показатељ присутан
оставарен у већој мери (мера присутности је 3,33). Постоје два вида подршке: а) подршка
ученицима првог разреда у адаптацији на живот и рад у средњошколском колективу; б)
подршка ученицима четвртог разреда у припреми за наставак школовања на
високошколскоком нивоу.
Аритметичка средина нивоа присутности свих показатеља стандарда 4.1. је 3, 67.
Одатле закључујемо да је стандард 4.1. присутности у потпуности (ниво 4).
Стандард 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој
ученика.
Стандард

4.2

Показатељ

присутност

4.2.1. У школи се организују програми/активности за
развијање социјалних вештина (конструктивно решавање
проблема, ненасилна комуникација...)
4.2.2. На основу праћења укључености ученика у
ваннаставне активности и интересовања ученика, школа
утврђује понуду ваннаставних активности.
4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота,
права детета, заштита животне околине и одрживи развој.
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности
подстиче се професионални развој ученика, односно
каријерно вођење и саветовање

ниво
присутности

3,59

3

3,26

3

3,18

3

2,89

3

Показатељ 4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних
вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација...). Ниво присутности
показатеља 4.2.1. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је
3,59).
Показатељ 4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и
интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. Ниво присутности
показатеља 4.2.2. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој меру (мера присутности је
3,26).У већини случајева секције се оснивају односно настављају са радом на основу
укључености ученика у претходној школској години. Нису организована анкетирања ученика
у вези са њиховим интересовањима, ради утврђивања понуде ваннаставних активности.
Показатељ 4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита
животне околине и одрживи развој. Ниво присутности 4.2.3. одговара нивоу 3. Показатељ
присутан у већој мери (мера присутности је 3,18).
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Показатељ 4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални
развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. Ниво присутности 4.2.4. одговара
нивоу 3. Показатељ присутности у већој мери (мера присутности је 2,89).У прилог томе
врши се анализа следећих докумената: записници седница одељењских већа, записници
седница стручних већа за области предмета, извештај тима за професионални развој.
Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 4.2. је 3,23.
Одатле закључујемо да је стандард 4.2. остварен у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише
више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе
и пожељно их је отклањати
Стандард 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих
група и ученицима са изузетним способностима.
Стандард

4.3

показатељ

присутност

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика
из осетљивих група.
4.3.2. Школа предузима мере за редовно
похађање ученика из осетљивих група.
4.3.3. У школи се примењује
индивидуализовани приступ/индивидуални
образовни планови за ученике из осетљивих
група и ученике са изузетним способностима
4.3.4. У школи се организују компензаторни
програми/активности за подршку учењу за
ученике из осетљивих група.
4.3.5. Школа има успостављене механизме за
идентификацију ученика са изузетним
способностима и ствара услове за за њихово
напредовање (акцелерација, обогаћивање
програма).
4.3.6. Школа сарађује са релевантним
институцијама и појединцима у подршци
ученицима из осетљивих група и ученицима
са изузетним способностима.

ниво
присутности

3,07

3

3,33

3

3,59

4

3,0

3

3,26

3

3,18

3

Показатељ 4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. Ниво
оставрености 4.3.1. одговара нивоу 3. Показатељ оставарен у већој мери (мера присутности је
3,07). На основу прикупљених докумената идентификован је два ученика из осетљивих
група и за њих су из неколико предмета израђени ИОП 1.
Показатељ 4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање ученика из осетљивих група.
Ниво оставрености 4.3.2. одговара нивоу 3. Показатељ оставарен у већој мери (мера
присутности је 3,33).Врши се анализа следећих докумената: записници седница одељењских
већа, записници седница стручних већа за области предмета, извештај тима за инклузивно
образовање; разговор са наставницима и одељењским старешинама на седницама стручних
органа.
Показатељ 4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални
образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.
Ниво оставрености 4.3.3. одговара нивоу 4. Показатељ оставарен у потпуности (мера
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присутности је 3,59). На основу прикупљених докумената идентификована су два ученика из
осетљивих група и за њих су из неколико предмета израђени ИОП 1. ; није идентификован
ниједан ученик са изузетним способностима.
Показатељ 4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку
учењу за ученике из осетљивих група. Ниво оставрености 4.3.4. одговара нивоу 4. Показатељ
оставарен у већој мери (мера присутности је 3,0).
Анализа следећих докумената: записници седница одељењских већа, записници седница
стручних већа за области предмета, извештај тима за инклузивно образовање; разговор са
наставницима и одељењским старешинама на седницама стручних органа.
Показатељ 4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са
изузетним способностима и ствара услове за за њихово напредовање (акцелерација,
обогаћивање програма). Ниво присутности 4.3.5. одговара нивоу 4. Показатељ присутан у
већој мери (мера присутности је 3,26). Наставници кроз иницијално тестирање на најлакши
начин могу да идентификују такве ученике, па можемо рећи да је то основни механизам за
идентификацију ученика са изузетним способностима.
Показатељ 4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци
ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. Ниво присутности
4.3.6. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 3,18). Школа
сарађује са Центром за социјални рад, као и са интерресорном комисијом која утврђује облик
индивидуализованог рада са ученицима из осетљивих група (ИОП 1 односно ИОП 2).
Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 4.3. је 3,24.
Одатле закључујемо да је стандард 4.3. остварен у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише
више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе
и пожељно их је отклањати.
Област квалитета 5: ЕТОС
5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.
Стандард
5.1.

Показатељ

присутност

ниво
присутности

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми
којима је регулисано понашање и одговорност свих.

3,44

3

3,41

3

3,44

3

3,15

3

5.1.2. За дискриминаторно понашање у школи
доследно се примењују мере и санкције
5.1.3. За новопридошле ученике и запослене
примењује се разрађени поступци прилагођавања
на нову школску средину
5.1.4. У школи се користе различите технике за
превенцију за конструктивном решавању
конфликта
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Показатељ:5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано
понашање и одговорност свих. Ниво присутности 5.1.1. одговара нивоу 3 . Показатељ
присутан у већој мери (мера присутности је 3,44). Ученици имају јасно дефинисане норме
понашања и санкције које следе за кршење.
Показатељ:5.1.2. За дискриминаторно понашање у школи доследно се примењују мере и
санкције. Ниво присутности 5.1.2. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан у већој мери
(мера присутности је 3,41 ). Ученици имају јасно дефинисане норме понашања и санкције
које следе за кршење.
Показатељ:5.1.3. За новопридошле ученике и запослене примењује се разрађени поступци
прилагођавања на нову школску средину. Ниво присутности 5.1.3. одговара нивоу 3 .
Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 3,44 ). У првој години ученици више
сарађују са педагогом, предвиђене су разне активности и радионице у којима се развијају
социјалне вештине.
Показатељ:5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и за конструктивно
решавање конфликта. Ниво присутности 5.1.4. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан у
већој мери (мера присутности је 3,15). Ученици учествују у радионици чија је тема
конструктивно решавање конфликта.
Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 5.1. је 3,36.
Одатле закључујемо да је стандард 5.1. остварен у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише
више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе
и пожељно их је отклањати
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.

Стандард
5.2.

Показатељ

присутност

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или
одељења прихвата се и промовише као лични
успех и успех школе.
5.2.2. У школи се примењује интерни систем
награђивања ученика и запослених за постигнуте
резултате
5.2.3. У школи се организују активности за
ученике у којима свако има прилику да постигне
резултат/ успех.
5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и
инвалидитетом учествују у различитим
активностима установе.

3,26

ниво
присутности
3

3,04

3

3,19

3

2,85

3

Показатељ:5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као
лични успех и успех школе. Ниво присутности 5.2.1. одговара нивоу 3. Показатељ присутан
у већој мери (мера присутности је 3,26). Ученици који разред заврше са одличним успехом
награђују се похвалом Наставничког већа и пригодном наградом. Дипломе и похвале
појединаца и група истакнуте у у просторијама школе, као пример и подстицај остлим
ученицима.
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Показатељ:5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених
за постигнуте резултате. Ниво присутности 5.2.2. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у
већој мери (мера присутности је 3,04). Ученици и наставници који су постигли успех на
ваншколском нивоу похваљени су и адекватно награђени.
Показатељ:5.2.3. У школи се организују активности за ученике у којима свако има прилику
да постигне резултат/ успех. Ниво присутности 5.2.3. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан
у већој мери (мера присутности је 3,19 ).Сви заинтересовани ученици имају једнаку
могућноста да се такмиче у наставним и ненаставним активностима.
Покзатељ:5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим
активностима установе. Ниво присутности 5.2.4. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у
већој мери (мера присутности је 2,85). Сви заинтересовани ученици имају једнаку
могућноста да с такмиче у наставним и ненаставним активностима.
Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 5.2. је 3,08 .
Одатле закључујемо да је стандард 5.2. остварен у већој мери (ниво 3) Ниво 3 карактерише
више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе
и пожељно их је отклањати.
5.3. У школи функционише систем заштиите од насиља.
Стандард
5.3.

Показатељ
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен
негативан став према насиљу
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање
проблема насиља у складу са Протоколом о
заштити деце/ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним
установама.
5.3.3. Школа организује активности за запослене
у школи , ученике и родитеље, који су директно
усмерени на превенцију насиља.
5.3.4. Школа организује посебне активноти
подршке и васпитног рада са ученицима који су
укључени у насиље

присутност

ниво
присутности

3,48

3

3,63

4

3,33

3

3,41

3

Показатељ:5.3.1. У школи је видљив и јасно изражен негативан став према насиљу. Ниво
присутности 5.3.1. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је
3,48). У школи су истакнута правила понашања, дисциплински прекршаји су транспарентно
санкиционисани у складу са мерама прописаним у правилнику.
Показатељ:5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са
Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама. Ниво присутности 5.3.2. одговара нивоу 4 . Показатељ присутан у
потпуности (мера присутности је 3,63). Наставници и ученици детаљно су упознати са
Протоколом који се налази у зборници, на видном месту.
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Показатељ:5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи , ученике и родитеље,
који су директно усмерени на превенцију насиља. Ниво присутности 5.3.3. одговара нивоу 3.
Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 3,33). Одељењске старешине и остали
запослени, у складу са својим планом организују активности као меру превенције насиљу.
Показатељ:5.3.4. Школа организује посебне активноти подршке и васпитног рада са
ученицима који су укључени у насиље. Ниво присутности 5.3.4. одговара нивоу . Показатељ
присутан у већој мери (мера присутности је 3,41 ). Тим за заштиту ученика од злостављања и
занемаривања сарађује са педагогом и учеником, пружа подршку и начин са решавање
ситуација на адекватини начин.
Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 5.3. је 3,46 .
Одатле закључујемо да је стандард 5.3. остварен у већој мери (ниво 3) Ниво 3 карактерише
више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе
и пожељно их је отклањати.
5.4. У школи је развијена сарања на свим нивоима.

Стандард

5.4

показатељ

присутност

5. 4.1. У школи је организована сарадња
стручних и саветодавних органа.
5.4.2. Школа пружа подршку раду Ученичког
парламента и других ученичких тимова.
5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и
педагошке аутономије наставника и
стриучних сарадника.
5.4.4. Родитељи активно учествују у животу
и раду школе.
5.4.5. Наставници, ученици и родитељи
организују заједничке активности у циљу
јачања осећаја припадности.

ниво
присутности

3,37

3

3,52

4

3,27

3

2,59

3

2,52

3

Показатељ:5. 4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа. Ниво
присутности 5.4.1. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан у већој мери (мера присутности
је 3,37 ). Сва Стручна већа и Тимови међусобно сарађују, пример за то су заједнички часови,
васпитни рад и ваннаставне активности.
Показатељ:5.4.2. Школа пружа подршку раду Ученичког парламента и других ученичких
тимова. Ниво присутности 5.4.2. одговара нивоу 4 . Показатељ присутан у већој мери (мера
присутности је 3,52). Ученички парламент се редовно одржава и има своје активности.
Покзатељ:5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и
стручних сарадника. Ниво присутности 5.4.3. одговара нивоу 3 . Показатељ присутан у већој
мери (мера присутности је 3,27).
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Показатељ:5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе. Ниво присутности
5.4.4. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 2,59).
Родитељи учествују у појединим наставним и ненаставним активностима.
Показатељ:5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу
јачања осећаја припадности. Ниво присутности 5.4.5. одговара нивоу 3. Показатељ присутан
у већој мери (мера присутности је 2,52 ).
Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 5.4. је 3,05 .
Одатле закључујемо да је стандард 5.4. остварен у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише
више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе
и пожељно их је отклањати.
5.5. Школа је центар иновација васпитно-образовне изузетности.
Стандард
5.5.

Показатељ
5.5.1. Школа је препознатљива као центар
иновација и васпитно-образовне изузетности у
широј и ужој локалној и стручној заједници.
5.5.2. Наставници континуирано преиспитују
сопствену васпитно-обаразовну праксу, мењају је
и унапређују
5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства
размењују са другим колегама у установи и ван
ње.
5.5.4. Резултати успостављеног система тимског
рада и партнерских односа на свим нивоима
школе представљају пример добре праксе.

присутност

ниво
присутности

2,67

3

3,04

3

3,26

3

3,26

3

Показатељ:5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне
изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници. Ниво присутности 5.5.1 одговара
нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 2,67).
Показатељ:5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-обаразовну
праксу, мењају је и унапређују. Ниво присутности 5.5.2. одговара нивоу 3. Показатељ
присутан у већој мери (мера присутности је 3,04). Наставници у складу са интересовањима и
областима градива мењају и унапређују свој рад.
Показатељ:5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у
установи и ван ње. Ниво присутности 5.5.3. одговара нивоу 3. Показатељ присутан у већој
мери (мера присутности је 3,26). Колеге у оквиру стручних већа редовно размењују искуства
и примере добре праксе.
Показатељ:5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на
свим нивоима школе представљају пример добре праксе. Ниво присутности 5.4.4. одговара
нивоу 3. Показатељ присутан у већој мери (мера присутности је 3,26). Колеге у оквиру
стручних већа редовно размењују искуства и примере добре праксе.
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Аритметичка средина нивоа остварености свих показатеља стандарда 5.5. је 3,06 .
Одатле закључујемо да је стандард 5.5. остварен у већој мери (ниво 3). Ниво 3 карактерише
више јаких него слабих страна, али постојеће слабости умањују укупан квалитет рада школе
и пожељно их је отклањати.
Напомена у вези са остваривањем самовредновања
У складу са досадашњим процесом самовредновања потребно је унапредити процес
самовредновања. Услед Ванредног стања и измењеног начина рада школе потребно је
поновно вредновање свих области квалитета разматраних у школској 2019/2020.
1. У складу са чл. 7. новог Правилника о вредновању квалитета рада установе (2019)

неопходно је планирати и остварити посматрање часова од стране чланова тима за
самовредновање или посебно именованих наставника, уз коришћење прилагођеног
обрасца за посету часа (на основу чл. 17. присутност сваког показатеља се
процењује бројем од 1 до 4).
2. Потребно је да се планира благовремено достављање свих потребних извештаја
(тимова, одељењских старешина, одељењских већа, стручних већа за области
предмета, стручних актива, стручних сарадника) задуженом члану тима за
самовредновање, јер се само на тај начин може доћи до релевантних и поузданих
података. У складу са тим планирати редослед достављања извештаја, са одређеним
роком за обраду података из добијених извештаја.
3. Резултаате анкете потребно је размотрити у оквиру Стручних већа и радити на
отклањању недостатака.
4. У школској 2020/2021. години вредновати следеће области квалитета:

Област квалитета 2: Настава и учење
Област квалитета 4: Подршка ученицима
Област квалитета 5: Етос
Извештај саставила

координатор тима

Београд,
27. јун 2020. године

__Тереза Младеновић_

6. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2019/2020.
Чланови тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаза школску
2019/2020. годину (које је именовао директор) су:
1. Јасна Грубић, наставник архитектонске групе предмета;
2. Бранка Цвијовић, наставник архитектонске групе предмета, координатор одељењских већа првог
разреда;
2. Драгана Драгичевић, наставник математике, координатор одељењских већа другог разреда;
3. Сенка Видаковић, наставник српског језика и књижевности, координатор одељењских већа трећег
разреда;
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4. Снежана Петровић Кузмић, наставник грађевинске групе предмета, координатор одељењских већа
четвртог разреда;
6. Марија Радисављевић, наставник грађевинске групе предмета;
7. Јасна Плавшић, библиотекар;
8. Дејана Дајесковић Тимић, педагог;
9. Борис Бановић, представник јединице локалне самоуправе;
10. Миленко Степановић, представник савета родитеља из одељења Г32;
11. Ивана Павличевић, представник МУП Звездара;
12. Алекса Џодић, ученик одељења Г 12, представник ученичког парламента;
13.Анђела Ахметовић, ученица одељења Г 24, представник ученичког парламента;
14. Марија Алексић, ученица одељења Г 31, представник ученичког парламента;
15. Един Ахметовић, ученик одељења Г 43, представник ученичког парламента;
Координатор Тима за заштиту је Јасна Грубић.
Тим је одржао 6 састанака (3 у току првог полугодишта на којима су се планирале редовне активности
чланова Тима према плану рада за ову школску годину, и 3 у току другог полугодишта, од чега 2 ванредна
састанка). Теме и дневни ред сваког састанка налазе се у записницима.
У оквиру задатака који се налазе у плану рада Тима за ову школску годину, спроведено је следеће:
1. Конституисање Тима - на првом састанку Тим је конституисан, чланови су упознати са документима
неопходним за рад и поступање Тима у случају насиља.

- У септембру месецу, подељена су задужења члановима Тима, и сви чланови су опет размотрили
Посебни протокол и Програм заштите,
- Састављен је Акциони план и програм рада Тима,
- Постављена су имена чланова Тима на видним местима у школи.
2. Планирање превентивних и интервентих активности на нивоу школе и њихово спровођење: на
редовним састанцима планиране превентивне активности у циљу спречавања и смањења насиља, према плану
рада Тима.
Утоку првог полугодишта није било потребе за посебним интервентним активностима.
Догодило се неколико случајева првог нивоа насиља (вербално,електронско), које су одељењске
старешине решиле у оквиру саветодавно-васпитног рада са ученицима на нивоу одељења-разговор са учеником
(по потреби уз присуство педагога школе или родитеља). Одељењске старешине воде евиденцију свог рада у
својим педагошким свескама. Случајеви су евидентирани у формуларима предвиђеним за то. Документација се
чува код педагога школе.
Од интервентних активности реализоване су:

- 30.10.2019. израда паноа: Бонтон са ученицима Г44 (ОС С.Векић), Мера интервенције на
социјално насиље 1.нивоа
- у току децембра 2019. радионица: Предрасуде, 6.12. - ЧОС у Г24 (ОС М.Милатовић) и Г22 (ОС
В.Ћирић) и 13.12. ЧОС у Г21 (ОС Д..Драгичевић) и Г23 (ОС И. Мирановић) Организатор и
реализатор педагог Дејана Тимић Дајесковић; Мере интервенције поводом социјалног насиља
1.нивоа са учеником из одељења Г22, који савладава програм по ИОП-1.
Од превентивних активности реализовано је:
- 11.9.2019. године - предавање на тему Превенција насиља на седници Савета родитеља; реализатор:
Снежана Сандић, инспектор за малолетничку деликвенцију Полицијске управе Београд ; организатор педагог
Дејана Тимић Дајесковић
- 24.9.2019.године - предавање за ученике удружења које је подржано од Министарства просвете „Друг
није мета“, одржано у школској библиотеци; организатори: библиотекар Јасна Плавшић и наставник Марија
Радисављевић
- 4.10.2019. године, презентација и разговор са ученицима 1.разреда у библиотеци школе; тема
Превенција електронског насиља и зависности од алкохолизма; реализатор: Снежана Сандић, инспектор за
малолетничку деликвенцију Полицијске управе Београд; организатор педагог Дејана Тимић Дајесковић и
библиотекар Јасна Плавшић у договору са координатором 1.разреда, Б.Цвијовић, одређено и присуствовало 30
ученика из сва 4 одељења 1.разреда
- 8.10.2019. године - Дебата о превенцији насиља поводом Дечје недеље „Кажем, причам, решавам и
сукобе спречавам“, у организацији Општине Звездара; учествовала 4 ученика у пратњи педагога Дејане Тимић
Дајесковић и наставника Владимира Николића (заједничка активност са Ученичким парламентом).
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- 26.11.2019.године, предавање за ученике у клубу школе на тему Малолетничка деликвенција –
законска одговорност ученика и родитеља; теме: физичко насиље, проблеми зависности, закон о
саобраћају (одговорност возача у саобраћају); реализатори: три инспектора за малолетничку деликвенцију
Полицијске управе Београд; организатор: педагог Дејана Тимић Дајесковић са Ученичким парламентом
- 23.12.2019.године, састанак за средње школе са општине Звездара са спољним сарадницама МПНТР за
заштиту од насиља, Наташом Стојановић, Зорицом Панић и Радмилом Симијоновић на тему Превенција
насиља, организатор: Школска управа; реализација: Друга економска школа, присуствовали: директор, педагог
Дејана Тимић Дајесковић, члан тима-библиотекар Јасна Плавшић
Утоку другог полугодишта, догодио се један случај физичког насиља другог нивоа. 04.03.2020. године,
у школском дворишту, догодио се инцидент, приликом којег су два ученика другог разреда наше
школе нападнути од стране лица која нису наши ученици.
Предузете су следеће мере:

-

одељењски старешина информисала је родитеље ученика
попуњен је евиденциони лист
догађај је пријављен Муп-у Звездара
дежурни професор евидентирао је догађај у Књизи дежурства
погледан је снимак камера на којима се види инцидент
одржан је хитан ванредни састанак Тима за заштиту

- диск са снимком догађаја је послат Муп-у Звездара и затражен је увид у записник Муп-а са догађаја
- одржан је састанак директора и педагога школе са мајком ученика који су нападнути

- одржан је други ванредни састанак поводом овог догађаја Тима за заштиту
Направљен је План даљих активности поводом догађаја:

- да од ученика наше школе, који су били нападнути од стране непознатих лица у дворишту школе
04.03.2020. године, прикупе писане изјаве у складу са процедуром према Закону.
- да од ученика наше школе за које се према снимку камера види да су били присутни приликом
напада на наше ученике, одељењске старешине прикупе писане изјаве у складу са процедуром
према Закону. Констатовано је да који су то ученици.
- договорени рок за прикупљање изјава је понедељак 09.03.2020. године о чему је координатор Тима
обавестила одељењске старешине ученика.
- по прикупљању изјава Тим ће се састати ради одлучивања о даље потребним активностима.
- договорено је да се у наредном периоду у одељењу Г21 организују тематски часови на тему
превенција и заштита од насиља. Часове ће у сарадњи са одељењским старешином реализовати
педагог.
Сва документација у вези овог случаја налази се на за то посебно одређеном месту код педагога школе.
С обзиром да је непосредно после другог састанка Тима, уследила одлука о прекиду редовне наставе и
преласку на наставу на даљину, даље активности Тима за заштиту прилагођене су новонасталој ситуацији.
Наставне активности и комуникација са ученицима одвијале су се: преко платформи, кроз гугл
учионицу, електронску пошту и вибер групе са одељењским старешинама, предметним наставницима,
члановима тима и педагогом школе.
У току реализације наставе на даљину није пријављен ни један случај електронског насиља.
Координатори одељењских већа сва четири разреда истичу да је комуникација на релацији ученик – наставник,
као и ученик – ученик, протекла у најбољем реду.
У истом светлу одржано је и полагање матурског испита у просторијама школе уз примену свих
препоручених средстава заштите.
3.Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
У септембру је директор школе послао мејл свим запосленима са Дописом Министра просвете и
Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Запослени су упућени да поступају по истим и да се консултују и сарађују на ову тему са члановима Тима за
заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, директором, педагогом и
секретаром школе.
Координаторима година су прослеђена упутства за одељењске старешине и две презентације: Насиље и
нивои насиља и Кораци у поступању, које су постављење и на огласну таблу испред зборнице за све
запослене.У зборници је доступан формулар који је потребно попунити у случају насиља, као и Правилник о
протоколу и Приручник за примену посебног протокола. Одељењске старешине су обавештене о
обавези евидентирања свих случајева насиља.
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На почетку школске године ученици су, на часовима одељенског старешине, упознати са правилима
понашања, а на родитељским састанцима са правилима понашања и санкцијама, које следе услед непоштовања
правила, упознати су и родитељи.
На седници Наставничког већа, 9.10.2019. педагог школе је припремила и реализовала презентацију:
Протокол о заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Презентација је
прослеђена свим наставницима.
У школи је 19.11.2019. године организован семинар “Примена акционих и експресивних техника у
педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних последица вршњачког
насиља“К3 (П4).
4. Истраживање о учесталости и врсти насиља у школи
С обзиром да је анкета за ученике за процену и унапређивање стања безбедности у школи на основу
упитника из Приручника за примену посебног протокола, прилог бр.6. спроведена прошле школске године,
договорено је да се усвоје закључци и предлог мера које је према резултатима анкете дала педагог школе.
Предлог мера:
-обрада теме превенција насиља на ЧОС-овима кроз дебате и организовање ваннаставних активности (носиоци
активности су одељењске старешине; чланови тима су консултанти, сарадници)
-превенција насиља као тема на родитељским састанцима, Ученичком парламенту и на Савету родитеља
(одељењске старешине, задужени наставници за рад Ученичког парламента и Савета родитеља)
-сагледати могућности за додатно обезбеђење (Директор, Савет родитеља)
-формирање вршњачког тима за вршњачку едукацију са циљем оснаживања (чланови тима)
5. Активно учествовање ученика у планирању и реализацији превентивних активности
Ученици су узели активно учешће у планирању и реализацији превентивних активности кроз Ученички
парламент и иницирање и организацију активности и то:
- Презентовање утисака са трибине за средњошколце у организацији општине Звездара поводом Дечје
недеље одржане 8.10.2019. године -„ Кажем, причам, решавам и сукобе спречавам“ на седници Ученичког
Парламента 10.10.2019. године.
- Хуманитарну активност прикупљања средстава за лечење дечака старог 4. године, реализовану
17.12.2019. године. Иницијатори и огранизатори били су ученици одељења Г 24 у сарадњи са педагогом
Дејаном Тимић Дајесковић.

- Акција „Чеп за хендикеп“се непрекидно изводи са циљем развијање свести о хуманости и
помоћи другим људима.
Циљ је да се овакве акције наставе, а по залагању и преданости коју су ученици показали и у припреми
и у организацији, сигурно ће их бити још.
6. Усклађивање постојећих подзаконских аката установе
Школа користи актуелне правилнике потребне за рад Тима:

- Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања
и вређања угледа, части или достојанства личности у одговору на у случају дискриминације,
- Правилник о стандардима квалитета рада установе ,
- Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада од 15.9.2018.год.
Сви правилници се користе у раду Тима и прослеђени су запосленима.
7. Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних
активности
-Обрада садржаја-наставних јединица усклађених са програмом наставних предмета, а усмерених на
превенцију насиља:
У оквиру наставе књижевности анализа књижевних дела у којима се кроз дискусију проблематизује насиље и
афирмишу позитивне вредности: Бановић Страхиња, Хасанагиница, Туга, Еп о Гилгамешу, Антигона, Рани
јади, Први пут с оцем на јутрење-1. разред;
Живот и прикљученије, Цигани, Евгеније Оњегин, Горски вијенац - 2.разред;
Ујка Вања, Албатрос, Мрачајски прото- 3. разред;
Странац, Хамлет-4. разред.
У оквиру наставе енглеског језика: What’s your advice?, Steve Slater,Moder morals, Kids who have it all, A world
of difference, Romeo and Juliet, Sons and daughters, Aesop’s fables, I’m sorry, Do you have a social conscience?,
Billy’sstory.
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Стручно веће друштвених наука: Важност васпитања у идеалној Држави (Платон), Аристотелово одређење
човека као друштвеног бића,Превазилажење „природног стања“ човека у коме је човек човеку вук,стварање
државе преко прећутног друштвеног уговора,Русо-Теорија васпитања - Филозофија); Обавеза поштовања
закона и предузимање законских санкција у случају кршења закона (Устав и права грађана).
-Радионице са темом комуникације,сарадње, дијалога и дебате, стереотипа и предрасуда,дискриминације (1.
Разред- Грађанско васпитање).
Биологија:
Начини
преношења
полно
вируси,симптоми,превенција и заштита.

преносивих

болести

које

изазивају

бактерије

и

Физичко васпитање: професори физичког васпитања организовали су у првом полугодишту школске турнире :

- мушки фудбал, женски фудбал- септембар
- одбојка- мешовите екипе- децембар.
- кошарка- фебруар-март
Победник турнира у одбојци, одељење 44 одиграло је ревијалну утакмицу са екипом професора 27.12.2019. год.

- Одељењске старешине, на редовним часовима одељењског старешине:
- упознале су ученике са нивоима насиља (Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на
насиље и Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља), обрадиле разне
теме у вези насиља
- обрађене су различите теме као што су : Насиље - појам и врсте насиља; Толеранција, „Алкохолизам“ ,
као и различите презентације са темом електронског насиља и „Менталних болести“ рађене од стране ученика
као део васпитних мера.
- поводом 16.11. - Дана толеранције у току новембра месеца у свим одељењима реализован је час
одељењског старешине на тему толеранција, на коме су ученици са одељењским старешинама кроз разговор
одговарали на питања из упитника које је у сарадњи са педагогом припремила наставник Драгана Драгичевић.
-Слободне и ваннаставне активности- носиоци активности Стручна већа српског језика и књижевности,
страног језика, друштвених наука,општеобразовних предмета, физичког васпитања,стручних предмета
организују часове секција на којима ученици изражавају свој таленат, покривају своја интересовања, шире дух
заједништва и међусобне толеранције.
Културнеa aктивности: Приредба за обележавање школске славе- Св.Саве
8. Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља
Постоји стална потреба да се запослени стручно усавршавају у овој области: обуке које развијају
компетенције професора за подршку развоју личности ученика (К3) и за комуникацију и сарадњу са ученицима
(К4).
У том смислу у току првог полугодишта реализовано је:

- Стручно усавршавање у оквиру установе, на седници Наставничког већа, одржаној 9.10.2019.
године на тему „Заштита деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама“ које је одржала педагог школе, и
- Стручно усавршавање кроз семинар број 1043/160/2018, акредитован од стране ЗУОВ-а,
“Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању
нивоа свести и умањивању штетних последица вршњачког насиља“К3 (П4).
9. Умрежавање свих носилаца превенције насиља
Остварена је сарадња са локалном заједницом кроз учешће наших ученика на Дебати о превенцији
насиља у организацији Општине Звездара и учешће директора и чланова тима на предавању организованом од
стране школске управе на тему певенције насиља.
Спољашња заштитна мрежа: Сарадња са институцијама које чине спољашњу заштитну мрежу није
била потребна у циљу интервенције, али је више пута реализовано гостовање предавача из МУПа у циљу
едукације ученика и родитеља у превенцији насиља.
У другом полугодишту планирано је да Тим настави да ради на превенцији насиља различитим
активностима са жељом да се покрену сви ресурси како би се повећала свест ученика о неопходном

активном реаговању сваког појединца у заустављању насиља, као и мотивисаност и
ангажовање у различитим активностима које промовишу ненасилно понашање са циљем
стварања позитивне атмосфере за рад и живот у школи, подстицајне за развој стабилне и одговорне личности.
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Рад Тима био је у великој мери усмерен и детерминисан ванредним условима услед епидемиолошке ситуације у
земљи и у том смислу орјентисан ка праћењу нових изазова наставе на даљину.
У Београду, 23.6.2020. године

координатор Тима: Јасна Грубић

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА
УЧЕНИЦИМА
На почетку школске године, на седници Наставничког већа, Директор школе је одлуком
именовао чланове овог школског тима. Састав чланова тима у овој школској години је био:
координатор тима-педагог школе Дејана Дајесковић Тимић, координатори одељењских већа: 1.
разред – Сенка Видаковић 2. разред – Весна Раџић, 3. разред – Бранка Цвијовић и 4. разред - Тања
Јоцић Стаматовић. Чланови: 1. разред: Љиљана Влајковић, Сања Радивојевић; 2. разред: Маја
Милатовић, Весна Митић; 3. разред: Снежана Станисављевић, Снежана Петровић; 4. разред:
Милица Маглов, у другом полугодишту Владимир Николић и Милица Премовић.
На првом састанку сагледан је Програм и Акциони план рада тима, који чине саставни део
Годишњег плана рада школе. Педагог је израдила Распоред рада задужених наставника и предлог
списка ученика са којима је потребно радити.
Покренута је иницијатива координације рада овог тима и тимова за ИОП и за заштиту
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, обзиром на повезаност
проблематике.
Педагог је дала иницијативу већег повезивања рада школских тимова за појачан васпитни
рад, ИОП и тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Оно што спаја рад ова два тима је сама природа послова, ради се углавном о истим ученицима,
састав чланова тимова се поклапа. Иницијатива је радо прихваћена, тако да је на свим састанцима
тима за појачан васпитни рад била присутна и учествовала у раду Ивана Мирановић, координатор
школског тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Педагог је члан сва
три тима.
Педагог је предложила методологију рада са ученицима кроз превенцију,
дијагностиковање проблема, рад на отклањању узрока проблема, подршка ученику.
Дијагностиковање проблема школског неуспеха код ученика, тј. откривање узрока проблема, се
врши по категоријама:1.школски успех, 2.понашање, 3.породичне прилике, 4.здравствено стање.
Педагог подстиче наставнике, који раде у тимовима да примењују стечена знања са едукација.
Током школске године разматрано је праћење ефеката рада са одређеним ученицима, анализиран
је рад тима и дати предлози за даљи рад.
Реализовано/остварено:

Самопроцена
ученика

у анализи
листића за
евалуацију
активности
ученици у 90%
случајева
процењују да
им се активност
допада и да би
волели поново
да учествују у
сличним

Узрок проблема у %
по категоријама:
1.школски успех
2.понашање - 50%
3.породичне прилике
4.здравствено стање
најчешћи узрок 50%
проблема :
-понашање (изостанци,
недостатак мотивације,
негативни узори-идоли,
негативна слика о себи,
негативна
комуникација,
недостатак радних
навика)
-породичне прилике
(родитељи нису

Постигнути
ефекти у %
/1.нису присуствовали - 20%
/2.значајно побољшање -10%
/3.мало побољшање - 40%
/4.нема промене - 20%
/5.погоршање/ - 10%
општа оцена постигнутог ефекта
рада са ученицима, на састанку
тима је: ниво 3/мало
побољшање
*не може се генерализовати,
обзиром да има ученика са
значајним побољшањем али и
ученика код којих није било
побољшања и више нису ученици
школе
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Самопроцена постигнутог ефекта

-и даље укључивати у ваннаставне
активности
-пажљиво пратит понашање ученика
-равноправније учешће у рад свих
задужених наставника
-веће укључивање родитеља у рад
тима
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Самопроцена
ученика

активностима

Постигнути
ефекти у %
/1.нису присуствовали - 20%
/2.значајно побољшање -10%
/3.мало побољшање - 40%
/4.нема промене - 20%
/5.погоршање/ - 10%

Узрок проблема у %
по категоријама:
1.школски успех
2.понашање - 50%
3.породичне прилике
4.здравствено стање

Самопроцена постигнутог ефекта

укључени у живот и рад
ученика, непотпуна
породица, болест
родитеља, лоши
породични односи)

На састанцима је процењено да координиран и повезан рад поменута три тима има добрих ефеката и да
је препорука да се са овим начином организације настави и у наредној школској години.
Београд, 25.06.2018.
тима

Координатор
Педагог Дејана Дајесковић Тимић

9. Извештај о раду Школског тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
( на крају школске 2019/20. год. )
На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 22.08.2018.год. и
у складу са Законом о основама образовања и васпитања, педагог је саставила план рада (у
прилогу).
План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе:

Р.б
.
1.

Задатак

Активности

Разре
д

Стара се о
обезбеђива
њу
квалитета
образовно
васпитног
рада
установе

Прати области
квалитета:

I, II,
III, IV

1.Програмирањ
е, планирање и
извештавање

Време
остварив
ања

Носиоци
остварива
ња

током
школске
године

Чланови
школског
тима за
појачан
васпитни
рад са
ученицима

2.Настава и
учење
3.Образовна
постигнућа
ученика
4.Подршка
ученицима

Сарадници
у
остваривањ
у
Чланови
тима за
самовреднов
ање
Чланови
тима за
међупредме
тне
компетенциј
е

Начини
остваривања
1.Сагледавање
и анализа
документације:
Школски
програм,
Развојни план,
Годишњи план,
Планови
стручних већа и
школских
тимова,
глобални и
оперативни
планови
наставника
2.Праћење
наставе

5.Етос
6.Организација
рада школе,
управљање
људским и
материјалним

3.Анализа
постигнућа
ученика у
односу на
образовне
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Начини
праћења и
вредновања
Извештаји са
препорукама
о раду
школског
тима на
полугодишту
и на крају
школске
године
Приказ
аналитичко
истраживачк
их резултата
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Р.б
.

Задатак

Активности

Разре
д

Време
остварив
ања

Носиоци
остварива
ња

Сарадници
у
остваривањ
у

ресурсима

Начини
остваривања

Начини
праћења и
вредновања

стандарде
4.Анализа мера
подршке
ученицима

2.

Прати
остваривањ
е школског
програма

Сагледава и
процењује
остваривање
школског
програма

I, II,
III, IV

током
школске
године

Чланови
школског
тима

Чланови
Стручног
актива за
развој
школског
програма

3.

Стара се о
остваривањ
у циљева и
стандарда
постигнућа

Спровођење
аналитичког
истраживања

I, II,
III, IV

током
школске
године

Чланови
школског
тима

Чланови
тима за
међупредме
тне
компетенциј
е
Чланови
тима за
самовреднов
ање
Стручна
већа за
области
предмета
Чланови
тима за
међупредме
тне
компетенциј
е
Чланови
тима за
самовреднов
ање

5.Међуљудски
односи
6.Руковођење и
управљање
Благовремено
усклађивање са
изменама
прописа
Анализа
остваривања
активности у
односу на
постављене
циљеве
Спровођење
протокола

4.

Развија
компетенци
је

Праћење
наставних и
ваннаставних
активности

I, II,
III, IV

током
школске
године

Чланови
школског
тима

5.

Вреднује
резултате
рада
наставника
и стручног
сарадника

Праћење
наставних и
ваннаставних
активности

I, II,
III, IV

током
школске
године

Чланови
школског
тима

Чланови
тима за
самовреднов
ање

Спровођење
протокола за
посматрање
часа
Спровођење
упитника,
анкета за
ученике и
родитеље

6.

Прати и
утврђује
резултате
рада
ученика и

Праћење
ефеката мера за
унапређивање
резултата рада
ученика

I, II,
III, IV

током
школске
године

Чланови
школског
тима

Чланови
тима за
самовреднов
ање

Анализа успеха
ученика на
класификацион
им периодима
Анализа мера
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Спровођење
протокола за
посматрање

Извештаји са
препорукама
о раду
школског
тима на
полугодишту
и на крају
школске
године
Извештаји о
раду
школског
тима на
полугодишту
и на крају
школске
године
Приказ
аналитичко
истраживачк
их резултата

Извештаји о
раду
школског
тима на
полугодишту
и на крају
школске
године
Приказ
аналитичко
истраживачк
их резултата
Извештаји о
раду
школског
тима на
полугодишту
и на крају
школске
године
Приказ
аналитичко
истраживачк
их резултата
Извештаји о
раду
школског
тима на
полугодишту
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Р.б
.

Задатак

Активности

Разре
д

Време
остварив
ања

Носиоци
остварива
ња

Сарадници
у
остваривањ
у

одраслих

Начини
остваривања
за побољшање

Начини
праћења и
вредновања
и на крају
школске
године
Приказ
аналитичко
истраживачк
их резултата

Прва седници Тима, одржаној 12.11.2019.год. са почетком у 12:15 часова.
На састанку је конституисан Школски тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, а на
основу одлуке директора од 16.09.2019. бр. 888 (послато мејлом 20.09.2019. год.) Изабран је
кординатор Биљана Чорбић Радуловић, заменик кординатора Дејана Дајасковић и
записничар Владимир Николић.
Чланови Школског тима за обезбеђивање квалитета и развој школе су:
1. Биљана Чорбић Радуловоћ, наставник архитектонске групе предмета
2. Снежана Векић, наставник грађевинске групе предмета
3. Маја Милатовић, наставник грађевинске групе предмета
4. Милица Премовић, наставник грађевинске групе предмета
5. Ненад Стевановић, наставник социологије
6. Биљана Николић, наставник математике
7. ВладимирНиколић, наставник српског језика и књижевности
8. Дејана Дајасковић,педагог
9.
секретар школе
10.
директор школе
11. Савет родитеља: АнаАндровић, родитељ из одељења Г24
12. Ученички парламент – Богдан Станковић Г33
13. Локaлна самоуправа: Александар Ђуричић
Чланови Тима су упознати са новим Правилником о стандардима квалитета установе који
важи од 22.08.2018.год.
Тим је упознат са надлежностима тима које је донео директор.
Анализирани су задаци које тим треба да реализује у току школске 2019/20. године. Донета је
одлука да се до 10. 12. 2019. године изради акциони план за школску 2019/20.годину.
Акциони план израдили су заменик кординатора Дејана Дајсковић и кординатор тима
Биљана Чорбић Радуловић.Чланови Тима су упознати са акционим планом 22.11.2019.
године.
Акционим планом акценат се ставља на следећа два задатка:
- Задатак бр. 1 - Стара се о обезбеђивању квалитета образовно-васпитног рада
установe;
- Задатак бр. 3 - Стара се о оставаривању циљева и стандарда постигнућа.
Акциони план Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

Р.
б.

Циљ

Задатак

Начини
остварива
ња –
активнос
т

Време
оствар
ивања

Носиоци
остваривања
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Тренутно
стање

Жељено
стање

Начини
праћења и
вредновања
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Р.
б.
1

Циљ
Унапређива
ње
квалитета
наставе и
учења

Задатак
Прати
области
квалитета:
1.Програмир
ање,
планирање и
извештавањ
е
2.Настава и
учење

Начини
остварива
ња –
активнос
т
Преглед
планирани
х метода и
облика
рада у
оперативн
им
плановима
рада
наставник
а

Време
оствар
ивања

Носиоци
остваривања

новемб
ар

По Стручним
већима:

март

1.Арх.-Чорбић

Тренутно
стање

-Ракочевић
2.Грађ.-Векић
-Рацић
3.Друштв.Стевановић
Станисављевић

Жељено
стање

Начини
праћења и
вредновања

да се у
односу на
тренутно
стање за
30% повећа
у
оперативни
м
плановима
заступљено
ст
разноврсни
хи
активних
метода и
облика
рада у
настави

Статистичко
аналитички
приказ у
процентима
заступљености
метода и
облика рада у
оперативним
плановима
наставника

повећање
за 30%
разноврсно
сти начина
оцењивања
(Анкета у
марту, крај
3.тромесечј
а))

Статистичко
аналитички
приказ
заступљених
начина
оцењивања и
однос са
успехом
ученика на
класификацион
ом периоду

4.Матем.-Б.Николић
-В.Раџић
5.Језик -В.Николић

3

Стара се о
остваривањ
у циљева и
стандарда
постигнућа

Прати
области
квалитета:
3.Образовна
постигнућа
ученика
4.Подршка
ученицима
(унапређива
ње
разноврсног
начина
праћења и
вредновања
постигнућа
ученика тј.
оцењивања
ученика)

Анкета за
ученике
Анкета за
наставник
е
(прва се
спроводи
у
новембру,
друга у
марту;
анкета за
све
наставник
е;
анкета за
ученике
једног
одељења
сваког
разреда
истог
индекса)

новемб
ар
март

- А.Ерор
Чланови тима:
-Чорбић
-педагог
-Раџић
-Стевановић
-Премовић
-Милатовић

Резултати
анкете о
тренутном
стању у
погледу
разноврсн
ог начина
оцењивањ
а (Анкета
у
новембру
за
утврђивањ
е
тренутног
стања)

Састанак дела чланова Тима за обезбеђивања квалитета и развој школе и Тима за
самовредновање одржан је 28.11.2019. године са почетком у 17:35 часова.
Састанку су присуствовали следећи наставници:
1. Весна Раџић
2. Милица Премовић
3. Маја Милатовић
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4. Ненад Стевановић
5. Биљана Чорбић Радуловић
6. Дејана Дајасковић
Дневни ред:
1. Спровођење анкете за ученике и наставнике у циљу унапређења наставе
2. Преглед планова у циљу унапређења наставе
3. Разно
На састанку је договорена динамика спровођења анкете за ученике и наставнике.
Педагог Дејана Дајасковић је осмислила анкете.
Анкету су спровели Милица Премовић, Биљана Чорбић Радуловић и Дејана Дајасковић.
Анкете су спроведене у току прве недеље децембра у 50% одељења, односно у по два
одељења сваког разреда. Обухваћено је 8 одељења са укупно 147 ученика. За наставнике је
спроведена на Наставничком већу 5.12.2019. године.
На истом Наставничком већу наставници су упознати са даљим плановима рада Тима у вези
са анкетом и са прегледом оперативних планова наставника.
АНКЕТА ЗА УЧЕНИКЕ
Поштовани ученици, анкета се спроводи са циљем унапређивања наставе.
Питања пред вама се односе на ваш укупан утисак из свих предмета.
Анкета је анонимна.
1. Највише ми одговара следећи начин оцењивања:
а) усмено
б) писмено: писмени задатак, контролна вежба, блиц тест, графички рад ...
в) на часу радимо у мањој групи – групни рад
г) истраживачки рад, пројекат – нас неколико спремамо тему
д) рад у пару
ђ) самосталан рад – сам радим презентацију, пројекат, реферат...
*може да се заокружи више одговора

2. Колико често по теби наставници, осим за писмену и усмену проверу знања, дају оцене
и за друге врсте рада – активности ученика на часу:
а) не дају уопште

б) мало

в) често

3. Наставник објасни зашто сам добио одређену оцену:
а) никада

б) ретко

в) увек

4. Јасан ми је критеријум оцењивања:
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а) није

б) делимично

в) потпуно ми је јасан

5. Јасан ми је начин како могу да поправим оцену:
а) није

б) делимично

в) јасно ми је

6. Наставни предмети, лекције, градиво су ми:

а) занимљиви

б) неки предмети ме интересују
више, неки мање

в) мало је предмета за које
сам заинтересован

7. Предмети су ми занимљиви:
а) због самог
предмета

б) и због предмета
и због наставника

в) мање због предмета
више због наставника

8. Уколико сматраш да је нешто важно за ову анкету а није било у питањима,
напиши овде:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ХВАЛА
Школски тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Београд, 03. децембар 2019.
АНКЕТА ЗА НАСТАВНИКЕ
Поштовани, анкета се спроводи са циљем унапређивања наставе.
Анкета је анонимна.
1. Оцене дајем:
а) за писмене провере знања: писмене задатке, контролне вежбе, тестове, графичке вежбе тј.
радове; 15-то минутне тестове...
б) за усмено одговарање када прозовем одређеног ученика
в) за урађен рад у мањој групи – групни рад, на часу или код куће
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г) за истраживачки рад, пројекат – неколико ученика спремају тему
д) за урађен рад у пару, на часу или код куће
ђ) за самосталан рад – ученик сам радим презентацију, пројекат, реферат...
е) ------------------------------------------------------- (допишите ако нема у понуђеним одговорима
а примењујете)
*може да се заокружи више одговора
2. Просечни број оцена (свих врста) које упишем по ученику за једно полугодиште је:
------------------ (уписати цифру)
*уколико предајете више предмета, мисли се на онај у којем имате највећи фонд
3.Колико често дајете „педагошке“оцене, нпр: активност на часу (ученик пита, запажа,
закључује, интересује се, предлаже, изражава своје мишљење...), успешан у „еурека
питањима, захтевима“; у вршњачкој едукацији помаже другима, „асистент“ наставнику; и
сл.:
а) не дају уопште
б) ретко
в) често
4. Колико бројчано, у рубрици за једног ученика, у просеку, упишете „педагошких“
оцена током једног полугодишта:----------------- (уписати цифру)
5.Ученику објасним зашто сам му дао одређену оцену:
а) никада
б) ретко
в) увек
6.Ученицима је јасан критеријум оцењивања који ја примењујем:
а) није им јасан
б) делимично им је јасан
в) потпуно им је јасан
7.Ученицима је јасан начин како могу да поправе своју оцену из предмета који предајем:
а) није
б) делимично
в) јасно им је
8.По мојој процени, ученицима су наставни предмети, лекције, градиво:
а) занимљиви

б) неки предмети их интересују
више, неки мање
9.По мени, ученицима су предмети занимљиви:
а) због самог
предмета

б) и због предмета
и због наставника

в) мало је предмета за које
су заинтересовани

в) мање због предмета
више због наставника

10.Уколико сматрате да је нешто важно за ову анкету а није било у питањима,
напишите овде:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ХВАЛА
Школски тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Београд, 05.12.2019.
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Податке из анкете статистички су обрадили Милица Премовић, Дејана Дајасковић и Биљана
Чорбић Радуловић.
Анализу анкете у оквиру тима, обрадила је педагог школе Дејана Дајасковић.
На Наставничком већу 26.12.2019. године наставници су упознати са анализом и резултатима
анкете.
Резултати анкете:
Редниб
Редниб
ПРЕПОРУКЕ ЗА
рој
рој
УЧЕНИЦИ
НАСТАВНИЦИ
ЗАПАЖАЊА
ДАЉИ РАД И
питања
питања
НАЧИН ПРАЋЕЊА
1.

Највише ми одговара
следећи начин
оцењивања:

1.

Прилично
уједначено;

Оцене дајем за:

наставници верују да
ученицима највише
одговара усмено
одговарање

а) усмено

а) усмено

У оперативним
плановима разноврсне
методе рада на часу

30,20%

15,40%
б) писмено: писмени задатак,
контролна вежба, блиц тест,
графички рад ...

б) писмено: писмени задатак,
контролна вежба, блиц тест,
графички рад ...
20,80%

23,50%
в) на часу радимо у мањој
групи – групни рад
14,40%

в) на часу радимо у мањој
групи – групни рад
9,40%

г) истраживачки рад, пројекат
– нас неколико спремамо
тему

г) истраживачки рад, пројекат
– нас неколико спремамо
тему
9,40%

14,70%
д) рад у пару

д) рад у пару

17,90%

ђ) самосталан рад – сам радим
презентацију, пројекат,
реферат...
14,00%

2.

Колико често по теби
наставници, осим за
писмену и усмену проверу
знања, дају оцене и за
друге врсте рада –
активности ученика на
часу

8,30%

ђ) самосталан рад – сам
радим презентацију, пројекат,
реферат...
20,90%

2.

Просечни број оцена (свих
врста) које упишем по
ученику за једно
полугодиште је:

3.

Колико често дајете
„педагошке“оцене, на пр:
активност на часу (ученик
пита, запажа, закључује,
интересује се, предлаже,
изражава своје
мишљење...), успешан у
„еурека питањима,
захтевима“; у вршњачкој
едукацији помаже
другима, „асистент“
наставнику; и сл.:

а) не дају уопште

а) не дајем уопште

4,10%

0,00%
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наставници дају
просечно 5,3
оцене по ученику
за једно
полугодиште
Ученици не
препознају у
довољној мери
разноврсне начине
оцењивања за које
се наставници
изјашњавају да их
примењују

разноврсно оцењивање;
Стручно веће: тема
„Процес оцењивања“
Увид у Ес Дневник
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3.

б) мало

56,85%

б) ретко 37,50%

в) често

39,04%

в) често

Наставник објасни зашто
сам добио одређену оцену:

62,50%

4.

Колико бројчано, у
рубрици за једног ученика,
у просеку, упишете
„педагошких“
оцена током једног
полугодишта:

наставници током
једног
полугодишта
упишу просечно
по 1,6 педагошких
оцена по ученику

разноврсно оцењивање;
Стручно веће: тема
„Процес оцењивања“
Увид у Ес Дневник

5.

Ученику објасним зашто
сам му дао одређену
оцену:

Значајна разлика
у одговорима.

Стручно веће: теме
1.Правилник о оцењивању
2.Процес оцењивања

Ученици не
препознају начин
образлагања
добијене оцене у
мери како се
наставници о томе
изјашњавају

4.

а) никада
12,40%
б) ретко
46,90%
в) увек
40,70%
Јасан ми је критеријум
оцењивања:

6.

а) никада
0,00%
б) ретко
3,10%
в) увек
96,90%
Ученицима је јасан
критеријум оцењивања
који ја примењујем:

Значајна разлика
у одговорима.
Ученици не
препознају
критеријум
оцењивања у мери
како се
наставници о томе
изјашњавају

а) није

Стручно усавршавање на
тему: Оцењивање

а) није им јасан
12,20%

0,00%

б) делимично

б) делимично им је јасан

55,80%

3,10%

в) потпуно ми је
јасан
32,00%
5.

Стручно веће: теме
1.Правилник о оцењивању
2.Процес оцењивања

Јасан ми је начин како
могу да поправим оцену:

в) потпуно им је јасан

7.

96,90%
Ученицима је јасан начин
како могу да поправе своју
оцену из предмета који
предајем:

Ученици не
препознају у
довољној мери
начин поправљања
оцена

а) није

а) није

8,80%

б) делимично

0,00%

б) делимично 6,20%

33,30%
в) јасно ми је 57,80%
6.

Наставни предмети,

в) јасно им је 93,80%
8.

По мојој процени,
ученицима су наставни
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Ученици су мало
заинтересованији

Стручна тела, теме:
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лекције, градиво су ми:

предмети, лекције,
градиво:

него што то
наставници
препознају

Мотивација
Однос наставни ученик

а) занимљиви

а) занимљиви

6,80%

7.

б) неки предмети ме
интересују више неки
мање
60,30%

б) неки предмети их
интересују више неки
мање
53,10%

в) мало је предмета за које
сам заинтересован

в) мало је предмета за које
су заинтересовани

32,90%

43,80%

Предмети су ми
занимљиви:

а) због самог
28,50%

8.

3,10%

9.

предмета

По мени, ученицима су
предмети занимљиви:

а) због самог
12,50%

предмета

б) и због предмета и због
наставника
више
због наставника
47,90%

б) и због предмета и због
наставника

в) мање због предмета,
више због наставника
23,60%

в) мање због предмета,
више због наставника
6,20%

КОМЕНТАРИ УЧЕНИКА:
1.разред:
-ова школа није мој избор
-свиђа ми се ова анкета
-наставници су строги
-наставници су неправедни

*Ученици су
мотивисанији и
заинтересованији
и за учење и за
однос са
наставницима него
што то наставници
препознају

81,30%

10.

КОМЕНТАРИ
НАСТАВНИКА:
-предмет мора да се ради и
код куће а то се РЕТКО
или никако дешава
-важно је да ученици имају
одговарајући прибор за
рад на часу

30 коментара
ученика ( сваки
коментар се
појављивао 2-3
пута; укупно око
80 коментара од
147 ученика)

-треба гледати обе стране,
питајте ово и наставнике
од 32 наставника,
само 2 коментара

-убијају вољу детету
-да се добије образложење
за оцену
-не одговарају ми блиц
тестови
2.разред:

Ученици су
значајно
заинтересованији
за анкету од
наставника.

-однос наставника лош
-да се професори не деру
-да нас не третирају као
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„уличаре“
-да се скрате часови
-свиђа ми се што
спроводите овакву анкету
-да сме да се закасни на 1.
час до 15 минута
-да на неком часу
погледаму неки филм о
градњи
-да на часу буде нешто
занимљиво: филм...
-да после нове лекције
одмах имамо проверу
знања
3.разред:
-свиђа ми се ова анкета
-да професори смање тон,
много вичу
-наставници су досадни
-наставници су нервозни
-наставници су неправедни
4.разред:
-ако се добије 1 на
графичком, зашто је
закључено један
-свиђа ми се ова анкета
-наставник је неразумљив
-да наставници буду више
заинтересовани за ученике
-часови дуго трају
-да прва смена почиње у
7:45
-више праксе уз теорију
-учи се пуно небитних
ствари

Београд, 26.12.2019.

Анкету спровео Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе.

Наставници задужени за преглед оперативних планова 12.9.2019.године добили су табеле и
упутство о начину уношења података у табеле. Рок за завршетак био је 17.12.2019. година.
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Оперативне планове су прегледали наставници:
Н. Стевановић и С. Станисављевић – стручно веће друштвених наука
В. Николић и С. Радивојевић – стручно веће језика
Т. Ракић и В. Раџић – стручно веће математике и природних наука
С. Векић, Д. Рацић и М. Милатовић – стручно веће грађевинске групе предмета
А. Ракочевић и Б. Чорбић Радуловић – стручно веће архитектонске групе предмета
Статистичку обраду табела прегледаних оперативних планова урадили су Дејана Дајасковић
и Биљана Чорбић Радуловић 15.01.2020. године.
Анализу статистичких података из оперативних планова у оквиру Тима, обрадила је педагог
школе Дејана Дајасковић.
ПРЕГЛЕД ПЛАНОВА РАДА НАСТАВНИКА ПО СТРУЧНИМ ВЕЋИМА

Стручно веће за
област предмета

Разред
/Група

Фронтални
облик рада

Индиви
дуални
облик
рада

Групни
рад

Рад у
пару

Монолошкодијалошка
метода

Хеуристи
чки
разговор

Метода
демонстр
ације/екс
перимент
ална

Метода
графичких
радова и
израде
задатака

Метода
практичног
рада (рад на
тексту,
активности)

Комбино
вана
метода

Српски језик

1.2.3.4.
разред

50%

10%

10%

2%

50%

0%

15%

/

40%

30%

Страни језик

1.2.3.4.
разред

40%

50%

3%

15%

30%

/

/

27%

42%

/

Друштвене науке

1.2.3.4.
разред
1.2.3.4.
разред
1.разред

80%

10%

50%

25%

90%

12%

50%

/

50%

/

60%

50%

30%

3%

89%

0%

/

/

11%

/
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37%

0%

0%

50%

0%

46%

/

10%

/

Природне науке
(физика, хемија,
биологија)

1.2.3.
разред

70%

20%

40%

0%

50%

0%

0%

/

/

70%

Грађевинска група
предмета

2.3.4.
разред

55%

35%

20%

8%

60%

25%

30%

50%

30%

10%

Архитектонска
група предмета

1.2.3.
разред

20%

60%

0%

14%

30%

30%

40%

70%

50%

40%

Математика
Информатика

Анализа прегледа планова наставника показује доминацију фронталног облика рада и
монолошко дијалошке методе рада на часу, а највише за наставу математике у свим
разредима. Прегледом планова уочила се уједначеност у планирању у стручним већима за
области предмета: Енглески језик, Архитектонска група предмета и Грађевинска група
предмета. Планирање наставе за Српски језик није уједначено, најизраженије у 4-ом разреду.
Планирање наставе природних наука, а посебно Хемија и Биологија је у плановима
формалистичко и не одговара запажањима са посета часова, на којима су се реализовале
активне методе у раду.
Закључак и препорука Тима је да се на свим стручним већима закаже састанак са темом:
Упознавање са анализом планова; Подсећање и упознавање са савременим облицима и
методама рада; Организовање комбинованих, угледних часова
Састанак чланова Тима за обезбеђивања квалитета и развој школе одржан је
04.03.2020. године са почетком у 13:00 часова.
Састанку су присуствовали следећи наставници:
1. Милица Премовић
2. Маја Милатовић
3. Ненад Стевановић
4. Владимир Николић
5. Биљана Николић
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6. Снежана Векић
7. Биљана Чорбић Радуловић
8. Дејана Дајасковић
Дневни ред:
1) Анализа резултата анкете спроведене за ученике и наставнике,
2) Анализа резултата прегледа оперативних планова наставника,
3) Организација термина по стручним већима за унапређивање израде оперативних
планова,
4) Организација пројектне наставе, различитих типова часова-међупредметна
корелација, груни рад, презентације ученика...
5) Спровођење анкете међу ученицима од стране сваког предметног наставника (како
побољшати рад наставника и ученика),
6) Преглед оперативних планова и анкете за ученике и наставнике-јун,
7) Информациона пано табла,
8) Разно
Чланови Тима упознати су са резултатима анкете спроведене за ученике и наставнике као и
са резултатима који су добијени након прегледа оперативних планова.
У периоду од 9.3.2020. до 13.3.2020. заказани су и одржан састанци свих пет стручних већа.
На свим састанцима учествовала је и педагог Дејана Дајасковић. Чланови стручних већа
упознати су са резултатима анкете и анализом исте, као и са резултатима и анализом која је
урађена након прегледаних оперативних планова.
Анализиране су и могућности за организовање различитих типова часова, међупредметне
компетенције, групни рад, презентације...
Педагог је покренула иницијатиуву пројектне наставе са темом обележавања Светског дана
здравља 7. април, у чему би узели учешће наставници свих стручних већа. Циљ је да се тема
повеже са предметом и да се предмети међусобно повежу и нађу заједничку тачку око исте
теме.
Тим је предложио на свим стручним већима да сви наставници спроведу анкету међу
ученицима са питањем: На који начин може да се побољша настава?
Тим је планирао да у јуну месецу понови исту анкету за наставнике и ученике и да се изврши
поновни преглед оперативних планова за март, април и мај. Након тога извршила би се
анализа и упоређивање и донели би се закључци о променама које су уследиле и ефектима
целог пројекта.
Тим је дао предлог директору школе да се направи иформациона табла и постави у улазном
холу школе поред бисте Бранка Жежеља. Информације које би се постављале на таблу треба
да буду стимулативне и да представљају појединце, групе или активности које су позитивне
и значајне за рад и презентовање школе. Информације би су редовно ажурирале. На табли би
требало да се налазае информације о успесима ученика, запослених у школи, спортским
активностима и свим постигнућима у оквиру наставних и ненаставних активности а у циљу
информисања и стимулације ученика и промовисања виших вредности и подршке свима који
су успешни или су допринели својим радом успеху школе.
Састанак чланова Тима за обезбеђивања квалитета и развој школе одржан је
23.06.2020. године са почетком у 18:00 часова преко платформе зум.
Састанку су присуствовали следећи наставници:
1. Милица Премовић
2. Маја Милатовић
3. Ненад Стевановић
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4. Владимир Николић
5. Биљана Николић
6. Снежана Векић
7.Биљана Чорбић Радуловић
8.Дејана Дајасковић
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.

Анализа рада Тима у току школске 2019/20
Извештај о раду тима
Препоруке за будући рад Тима
Разно.

На састанку је анализиран рад Тима до тренутка затварања школе због увођења ванредног
стања и након затварања школе.
Због светске пандемије 15.3.2020. уведено је ванредно стање у Републици Срији а 16.3.2020.
школе су затворене.
Организација пројектне наставе је спроведена на неколико предмета:
Физичко васпитање – презентације о здравњу у време вируса короне у све четири године
Ликовна култура – цртеж чекаонице на дечијој клиници у централној перспективи, друга
година
Енглески језик – пројекат Живот у време корона вируса, четврти разред.
Због увођења ванредног стања и затварања школа није спроведена планирана анкета међу
ученицима од стране сваког предметног наставника (како побољшати рад наставника и
ученика).
Анкету која је била прилагођена датој ситуацији спровео је Тим за развојно планирање пред
крај наставе на даљину. Анкета је спроведена за ученике и наставнике на тему реализације
наставе на даљину из угла наставника и ученика. Анкета се налази у извештају наведеног
тима.
Преглед оперативних планова и анкете за ученике и наставнике у јуну такође није
спроведена због увођења ванредног стања.
Информациони пано је урађен.
У претходном делу извештаја виде се планови Тима за период до краја школске година и
анализа шта је спроведено.
Препоруке за будући рад Тима је да се између осталог настави и заврши у наредној школској
години 2020/21 запчети рад који је планиран у овој школској години а прекинут услед
пандемије и затварања школа.
Препорука Тима на стручним већима анализирати све добре и лоше стране које смо
препознали током наставе на даљину . У редовну наставу укључити методе, облике рада,
платформе које су дале добре резултате у периоду учења на даљину и на тај начин дати
додатну могућност ученицима који се боље сналазе у тим облицима рада.
Одређен допринос бољој реализацији наставе на даљину преко РТС платформе Планета дале
су наше колеге: Милица Премовић, Снежана Петровић, Тања Јоцић, Гордана Марковић и
Марко Бошковић. Они су учествовали у реализацији наставе путем снимања часова на
јавном сервису РТС. Тиме су допринели стварању услова да ученици могу лакше да прате
наставу и да предавања остану забележена тако да се могу више пута погледати.
- У оквиру задатка бр. 2 (,,Прати остваривање школског тима,,)
Активност: Савладава и процењује остварење школског програма. Чланови Тима су имали
обавезу, да свако на сваком стручном већу, дефинишу да ли су Опереативни планови рада
наставника у складу са Школским програмом, пошто су сви чланови већа упознати са новим
стандардима, тј. да ли су у складу са упутствима за реализацију истих и препорученим
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начинима остваривања, да ли су усклађене области са наставом и ако постоји одступања, да
буду прецизно дефинисана на стручним већима.
Собзиром на проглашену пандемију и затварања школа од 16.3.2020. стручна већа су на
крају наставног дела школске гдине анализирали постигнућа остварености планова и
пограма. Оперативни планови су се модификовали и усклађивали са ванредном ситуацијом.
Највећи део планираног је и остварено.
- У оквиру задатка бр. 4 (,,Развија компетенције“)
У специфичаном периоду ванредне ситуације ученицима је пружана подршка од стране
предметних наставника, одељенског старешине, педагога и директора школе у случајевима
где је та подршка била неопходна. У циљу да се дође до сваког ученика да сви имају исте
могућности, наставници су изналазили различите начина комуникације са ученицима и на тај
начин им омогућили лакше савладавање градива и могућнст да сви изнађу начин
комуникације који им највише одговара.
- Задатак бр. 5 (,,Вреднује резултате рада наставника и стручног сарадника“) – директор
и педагог према свом плану и програму, посећују часове наставника и према протоколу
вреднују резултате рада наставника и стручног сарадника
- У оквиру задатка бр. 6 ( ,,Прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих“),
реализује се праћење и утврђивање резултата рада ученика и одраслих кроз извештаје на
полугодишту и крају школске године.
Предлог Тима је да се уведе Информациони у улазном холу школе.
Информативна пано је постављена у марту 2020.
Сарадња свих чланова тима била је на високом нивоу као и сарадња са другим тимовима.

Београд, 29.06.2020.год.
тима

Биљана Чорбић Радуловић,

кординатор

9. Извещтај за рад Шкплскпг тима за развпј међупредметних кпмпетенција и
предузетнищтвп

Р
.
б
.
1

Задатак

Активности

Развијање
компетенц
ије за
предузимљ
ивост и
предузетни
штво
Развијање
компетенц
ије за
целоживот
но учење
Развијање
компетенц
ије за
активно

Учење организационих
вештина и способности,
упознавање са
карактеристикама
различитих послова, као
и значаја волонтирања

Раз
ред
IV

Време
оства
ривањ
а
4.10.2
019.

Способност за
реализацију идеја,
преузимање
одговорности, планирање
и управљање пројектима
Способност за ефикасно
и конструктивно
учествовање у друштву и
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Носиоци
оствари
вања
Тања
ЈоцићСтаматов
ић, проф.
координа
тор
Тима,
директор

Сарадни
ци у
оствари
вању
Градско
веће,
града
Београда
, Савет
за
запошља
вање

Начини
остварив
ања
Посета
сетрифико
ваном
програму
Академије
предузетн
иштва,
радионице
, трибине

Начини праћења и
вредновања
ИЗВЕШТАЈ:
Седамнаест ученика
наше школе је у
пратњи професорке
Тање Јоцић
Стаматовић похађало
у Скупштини града
Академију
предузетништва за
студенте и
средњошколце, где су
имали прилику да
науче нешто више о
предузетништву,
развоју startup-a, као и
да се упознају са
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Р
.
б
.

2

Задатак
учешће у
демократс
ком
друштву

радном животу

Развијање
компетенц
ије за
одговоран
однос
према
здрављу

Подстицање развоја
здравих животних
стилова и бављења
спортом

Развијање
компетенц
ије за
активно
учешће у
демократс
ком
друштву

3

Активности

Развијање
естетичке
компетенц
ије

Раз
ред

I, II,
III,
IV

Време
оства
ривањ
а

Носиоци
оствари
вања

Библиоте
кар,
Професо
ри
физичког

24.10.
2019.

Сарадни
ци у
оствари
вању

Професо
ри
учесници
турнира,
чланови
Тима

Учешће
на
спортским
такмичењ
има
Учешће у
хуманитар
ним
акцијама

Активно учествовање у
животу школе и друштва

Развијање креативности
и естетских вредности у
уметности и медијима

Начини
остварив
ања

II

17.Окт
обар
2019.
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Педагог,
библиоте
кар,
Сенка
Видаков
ић, Сања
Радивоје
вић,
Војислав
а Ћирић,
члан
Тима,
Тања
Јоцић
Стаматов
ић,
координа
тор Тима

Проф.др
Сокол
Соколов
ић

Трибина о
дизајну и
архитекту
ри,
дискусија

Начини праћења и
вредновања
успешним и младим
предузетницима града
Београда.
Радионицама овог
сертификованог
програма
присуствовали су и
ученици са Косова и
Метохије, а сви
полазници ће добити
потврде о учешћу.
ИЗВЕШТАЈ Стручног
актива за развојно
планирање
Фотографије, потврде
ИЗВЕШТАЈ: Учешће
на меморијалном
турниру у стоном
тенису посвећеном
колеги
проф.Војиславу
Хорвату. Ученици се,
поред бављења
спортом и развања
такмичарског духа,
уче и томе да чувају
сећање на праве
вредности и људе
који су их
промовисали
ИЗВЕШТАЈ
стонотениске секције,
фотографије са
турнира, дипломе
победницима и
учесницима
ИЗВЕШТАЈ:
Архитекта и дизајнер
проф. др Сокол
Соколовић, добитник
награде за најбољег
дизајнера Србије,
одржао је предавање
ученицима и
професорима наше
школе о својим
искуствима и раду, а
у дискусији која је
уследила после тога
расправљало се о
широком спектру
тема, од уметности и
кичу у архитектури и
дизајну, преко
анализе
најактуелнијих
пројеката и
перформанса у
Србији, до рада са
младима и
проблемима
мотивације.
ИЗВЕШТАЈИ
библиотекара,
Стручног актива за
развојно планирање

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину
Р
.
б
.

Задатак

Активности

Раз
ред

Време
оства
ривањ
а

Носиоци
оствари
вања

Сарадни
ци у
оствари
вању

Начини
остварив
ања

Начини праћења и
вредновања
Фотографије

4

5

Развијање
компетенц
ије за
одговоран
однос
према
здрављу
Развијање
компетенц
ије за
одговоран
однос
према
околини
Развијање
компетенц
ије за
целоживот
но учење

Развијање
естетичке
компетенц
ије

6

Развијање
компетенц
ије за
комуникац
ију
Развијање
компетенц
ије за
одговоран
однос
према
здрављу
Развијање
компетенц
ије за
активно
учешће у
демократс
ком
друштву

Подстицање развоја
здравих животних
стилова (исхрана,
правилне употребе
лекова, бављења
спортом, опасности од
психоактивних
супстанци и превенција
заразних болести)
Развијање еколошке
свести

II,
III
IV

током
школс
ке
године

Снежана
Петрови
ћ,
руководи
лац
секције

Мирјана
Маркови
ћ, проф,
наставни
ци
учесници
у
планинар
ењу

Целоднев
ни излети
ученика и
професора
у сарадњи
са
планинарс
ким
друштвом
„Победа“

ИЗВЕШТАЈ:
У
недељу, 27. октобра
2019. године, ученици
и наставници наше
школе путовали су на
Дивчибаре, у оквиру
активности
Планинарске секције.
ИЗВЕШТАЈ
руководиоца секције
Фотографије

Подстицање развоја:
-комуникације на
матерњем и страном
језику: способност
изражавања и тумачења,
мисли, осећања,
чињеница и мишљења у
усменој и писменој
форми
-способност схватања
креативних идеја,
искустава, емоција у
уметничким областима
Развијање креативности
и естетских вредности у
уметности и медијима

II,
IV

током
школс
ке
године

Тања
Јоцић
Стаматов
ић, проф,
руководи
лац
секције,
координа
тор Тима

Посете
тематским
филским
фестивали
ма,
ФЕСТ-у,
трибинама
о филму,
дискусија

ИЗВЕШТАЈ: У
оквиру секције
„Поново ради
биоскоп“ проф. Тања
Јоцић Стаматовић је
организовала посете
фестивалу турског
филма, МикроФАФ-у,
ФАФ-у и дискусију и
одабир филмова за
ФЕСТ, као и одлазак
на две пројекције, од
којих је једна била
екранизација дела
Фредерика Бакмана,
``Брит-Мари је била
ту``
ИЗВЕШТАЈ
руководиоца секције,
фотографије, сајт
школе

Усавршавање усмене и
писане комуникације,
уважавање саговорника

I, II,
III
IV

Новем
бар
2019.

Ученичк
и
парламен
т,
Тим за
заштитуо
д
насиља,
Педагог
Библиоте
кар,
Ивана
Миранов
ић, проф.
члан
Тима

Снежана
Петрови
ћ, проф,
Мирјана
Маркови
ћ, проф,
Гордана
Маркови
ћ, члан
Тима
проф.
Мирјана
Шиљић,
проф.
Снежана
Станисав
љевић
проф, и
други
заинтере
совани
професо
ри
Полициј
ска
управа
Београд

Учешће
на
трибинама
, сарадња
са
локалном
заједницо
м,
дискусија

ИЗВЕШТАЈ:На
иницијативу
Ученичког
парламента и уз
подршку Тима за
заштиту од насиља,
26. новембра 2019.
године гости
Ученичког
парламента били су
инспектори из
Полицијске управе
Београда. Разговарало
се о превенцији
насиља, проблемима
зависности и о
одговорности у
саобраћају ученика будућих возача
ИЗВЕШТАЈИ
Ученичког
парламента, Тима за
заштиту од насиља,
педагога, Стручног
актива за развојно
планирање,

Указивање на опасности
од психоактивних
супстанци и болести
зависности
Активно учествовање у
животу школе и друштва
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Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину
Р
.
б
.

Задатак

Активности

Раз
ред

Време
оства
ривањ
а

Носиоци
оствари
вања

Сарадни
ци у
оствари
вању

Начини
остварив
ања

Начини праћења и
вредновања
библиотекара
Фотографије

7

Развијање
компетенц
ије за
активно
учешће у
демократс
ком
друштву

Активно учествовање у
животу школе и друштва,
Развијање толеранције и
поштовање различитости

I, II,
III
IV

Новем
бар
2019

Тим за
инклузиј
у,
Војислав
а Ћирић,
проф.
члан
Тима

Педагог,
библиоте
кар, ОС,
удружењ
е
Небоград

Учешће у
хуманитар
ним
акцијама,
трибинама
, сарадња
са
локалном
заједницо
м,
државним
и
међународ
ним
организац
ијама

ИЗВЕШТАЈ: 27. 11.
2019.
године,у
организацији Тима за
инклузију, гости наше
школе
били
су
представници
Удружења
"Небоград". Поводом
предстојећег
Дана
особа
са
инвалидитетом, (03.
децембар).
Ученицима је кроз
примере активности
поменутог удружења
показано на које све
начине
особе
са
сметњама у развоју и
инвалидитетом могу
бити интегрисане и
колико задовољства
могу
донети
заједничке
активности.
ИЗВЕШТАЈ Тима за
инклузију,
библиотекара,
педагога

8

Развијање
компетенц
ије за
предузимљ
ивост и
предузетни
штво

Учење организационих
вештина и способности,
оспособљавање за
осмишљавање пројеката
у складу са задатим
условима, упознавање са
карактеристикама
различитих послова

I, II,
III
IV

29.11.
2018.

Директо
р,
Мирјана
Маркови
ћ,
проф.
Марија
Радисав
љевић
Проф.

ОС,
чланови
Тима

Посете
предузећи
ма која се
баве
грађевина
рством
учешће у
пројектим
а које
организује
министарс
тво

ИЗВЕШТАЈ:
Матуранти
наше
школе, у пратњи
професора
Марије
Радисављевић,
Мирјане Марковић и
директора
Александра
Ракићевића, посетили
су
мултимедијалну
изложбу „ Србија
2019
–
година
инфраструктуре:
Ништа више није
далеко“. У салама
„Коридор
10“,
„Милош
Велики“,
„Железница“, „Авио
саобраћај“,
„Водни
саобраћај“
представљени
су
путем
филмова,
симулатора, макета и
презентација велики
инфраструктурни
објекти изграђени у
2019.
години.
ИЗВЕШТАЈ
библиотекара,
Стручног
већа
грађ.групе предмета,

Развијање
компетенц
ије за
активно
учешће у
демократс
ком
друштву

Активно учествовање у
животу школе и друштва
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Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину
Р
.
б
.

Задатак

Активности

Раз
ред

Време
оства
ривањ
а

Носиоци
оствари
вања

Сарадни
ци у
оствари
вању

Начини
остварив
ања

Начини праћења и
вредновања
Стручног актива за
развојно планирање

9

Развијање
компетенц
ије за
активно
учешће у
демократс
ком
друштву

Активно учествовање у
животу школе и друштва,
Развијање толеранције и
поштовање различитости

I, II,
III
IV

Децем
бар
2019.

1
0

Развијање
компетенц
ије за
целоживот
но учење
Развијање
естетичке
компетенц
ије

Подстицање развоја:
-комуникације на
матерњем и страном
језику

I, II,
III
IV

Октоб
ар
2019.

Развијање
компетенц
ије за
предузимљ
ивост и
предузетни
штво

Упознавање са
карактеристикама
различитих послова, као
и значаја волонтирања

IV

24.1.2
020.

1
1

Развијање
компетенц
ије за
целоживот
но учење

Ученици
одељења
24
Милан
Ђорђеви
ћ,
Тамара
Милован
овић и
Анђела
Ахметов
ић,
чланови
Тима

Наставни
ци који
имају
блок
наставу,
библиоте
кар
чланови
Тима
Тања
Јоцић
Стаматов
ић, проф.
кооринат
ор Тима

-способност схватања
креативних идеја,
искустава, емоција у
уметничким областима

Развијање способности
за ефикасно и
конструктивно
учествовање у друштву и
радном животу

70

ОС Маја
Милутин
овић,
проф.
педагог,
ученици,
наставни
ци

Групни
рад,
учешће у
хуманитар
ним
акцијама,
сарадња
са
локалном
заједницо
м

ОС

Посете
сајмовима
,
изложбам
а

Библиоте
кар,
директор
, ОС

Организов
ање и
спровође
ње
предавања
у школи
са темом:
Промоциј
а
економско
г
факултета

ИЗВЕШТАЈ:
Ученици
одељења
Г24 организовали су
17. и 18. децембра
2019.
године
хуманитарну акцију
прикупљања
средстава за помоћ
оболелом
четворогодишњем
дечаку ИЗВЕШТАЈИ
библиотекара,
Стручног актива за
развојно планирање,
педагога, Ученичког
парламента
Прикупљена средства
ИЗВЕШТАЈ: Ученици
наше школе посетили
су Сајам књига
ИЗВЕШТАЈ
библиотекара,
Стручних већа

ИЗВЕШТАЈ:
У
библиотеци
наше
школе
24.01.
2020.године први пут
је одржана промоција
Грађевинског
факултета
из
Београда
намењена
искључиво
нашим
ученицима. Доцент
др Јелена Драгаш,
мастер
инж.
грађевине и Михаило
Димић, који тренутно
похађа
мастер
студије, пренели су
ученицима, углавном
четвртог
разреда,
искуства,
услове
уписа,
предности
студирања
и
могућности
запошљавања
свих
који се одлуче за ову,
у
области
грађевинарства,
кровну
високошколску
установу, која ужива
велики реноме
у
Србији
и
иностранству. Циљ је
успостављање трајне
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Р
.
б
.

Задатак

Активности

Раз
ред

Време
оства
ривањ
а

Носиоци
оствари
вања

Сарадни
ци у
оствари
вању

Начини
остварив
ања

Начини праћења и
вредновања
сарадње
између
школе и факултета.

Развијање
компетенц
ије за
целоживот
но учење
Развијање
компетенц
ије за
сарадњу

Подстицање развоја:
-комуникације:
способност изражавања и
тумачења, мисли,
осећања

1
3

Развијање
компетенц
ије за
активно
учешће у
демократс
ком
друштву

1
4

Развијање
компетенц
ије за
активно
учешће у
демократс
ком
друштву

1
2

I

Јануар
,2020

Љиљана
Влајкови
ћ, проф.
члан
Тима,
Петар
Нешић,
проф.

ОС

Посета
музеју,
дискусија,
употреба
видео
материјал
а

Активно учествовање у
животу школе и друштва

I, II,
III
IV

Током
првог
полуго
ђа.

Јасна
Плавшић
,
библиоте
кар

ОС,
чланови
Тима

Учешће
на
трибинама
,
предавањ
има,
сарадња
са
Министар
ством

Активно учествовање у
животу школе и друштва,
Развијање толеранције и
поштовање различитости

I,
II, ,
III,
IV

Током
године

Тања
Јоцић
Стаматов
ић,
проф.коо
рдинатор
Тима,
Војислав
а Ћирић,
проф.
члан
Тима,

Педагог,
директор
,
библиоте
кар, Тим
за
пројекте,
ОС

групни
рад,
учешће у
хуманитар
ним
акцијама,
трибинама
, сарадња
са
локалном
заједницо
м,
државним

Реализација заједничких
пројеката
Тимски рад

Реализација заједничких
пројеката и заједничко

71

ИЗВЕШТАЈИ
библиотекара,
Стручног актива за
развојно планирање,
Стручног
већа
грађ.групе предмета
ИЗВЕШТАЈ:
Неколико ученика
1.разреда посетило је
16.1.2020. Музеј
афричке уметности у
оквиру Географскоисторијске секције
коју воде професори
Љиљана Влајковић и
Петар Нешић.
Ученици су поред
сталне поставке,
обишли и тематску
изложбу посвећену
култури лова чиме су
проширили своја
знања о животу људи
на тим просторима.
ИЗВЕШТАЈ Секције,
Стручног већа
општеобразовних
предмета
Фотографије
ИЗВЕШТАЈ: На
основу одлуке
Министарства
просвете, и Плану и
програму рада школе,
у свим одељењима
четвртог разреда,
одржане су планиране
теме из Националне
одбране и
безбедности.
Предавање је одржала
Јасна Плавшић,
професор народне
одбране на часовима,
по два часа,
одељенског
старешине
ИЗВЕШТАЈ
библиотекара
ИЗВЕШТАЈ:
Професорке
Војислава Ћирић ,
Тања
Јоцић
Стаматовић и Сенка
Видаковић започеле
су
реализацију
пројекта о родној
равноправности.
У
првом полугодишту
су у оквиру договора
са
Тимом
за
управљање

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину
Р
.
б
.

Задатак

Развијање
компетенц
ије за
сарадњу
Развијање
дигиталне
компетенц
ије

Развијање
компетенц
ије за
целоживот
но учење

Активности

Раз
ред

Време
оства
ривањ
а

решавање проблема,
Тимски рад

Носиоци
оствари
вања
Сенка
Видаков
ић, проф.
координа
тор Тима
за
пројекте

Сигурна и критичка
употреба електронских
медија на послу, у
слободном времену и
комуницирању

Сарадни
ци у
оствари
вању

Начини
остварив
ања
и
међународ
ним
организац
ијама
Пројектна
настава,
Индивиду
ални
радови,
групни
рад,
пројекти,
радионице

Подстицање развоја:
-комуникације на
матерњем и страном
језику: способност
изражавања и тумачења,
мисли, осећања,
чињеница и мишљења у
усменој и писменој
форми
способност за ефикасно и
конструктивно
учествовање у друштву и
радном животу
-способност за
реализацију идеја,
преузимање
одговорности, планирање
и управљање пројектима

Комбинов
ани
часови,
тематске
недеље,
индивидуа
лни,
групни
радионича
рски рад,
вршњачка
едукација
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Начини праћења и
вредновања
пројектима
и
са
педагогом,
урађене
презентације
(ученице 2..разреда)
везане за прве жене
инжењере Јелисавету
Начић
и
Јованку
Бончић, као и за
феминизам уопште.
Циљ пројекта је, у
складу са општим
тенденцијама
у
друштву,
скренути
пажњу
на
дискриминацију жена
која постоји у послу и
животу, поготову у
овој
тзв.“мушкој
струци“,
на
најзаступљенију
дискриминацију, која
се,
пак,
највише
минимализује, чак и
потпуно
негира.
Планирају
се,
у
сарадњи
са
педагогом,
анкете,
радионице
и
дискусије које имају
за циљ оснаживање,
пре свега девојчица, а
затим и дечака, да
схвате и прихвате
родну равноправност
као цивилизацијску
тековину , без које
нема
савременог
друштва и слободних
људи, ни мушкараца
ни жена.
У
другом
полугодишту
је,
симболично за Дан
жена, у библиотеци
школе,
професорка
Сенка
Видаковић
одржала предавање :
Женски архетипови
(богиње у нама) .
Предавању и трибини
присуствовале су све
ученице наше школе,
библиотекарка Јасна
Плавшић и Тања
Јоцић
Стаматовић,
која
је
одржала
уводну
реч
о
циљевима пројекта и
планираним
активностима.
Пандемија
је
пореметила планове
Тима, али смо успели
да
у
оквиру
професионалне
праксе коју су држале
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Р
.
б
.

Задатак

Активности

Раз
ред

Време
оства
ривањ
а

Носиоци
оствари
вања

Сарадни
ци у
оствари
вању

Начини
остварив
ања

Начини праћења и
вредновања
проф.Милица
Премовић
и
проф.Тања
Јоцић
Стаматовић неколико
ученица
4.разреда,
радећи у паровима,
после истраживања на
интернету
уради
презентације на тему:
``Родна
равноправност
у
грађевинарству``
о
најпознатијим женама
инжењерима,
њиховим делима и
проблемима на које
су наилазиле само
због
пола
коме
припадају.
ИЗВЕШТАЈ Стручног
већа грађ. групе
предмета, Стручног
већа архитектонске
групе предмета,
Стручног већа
српског језика, Тима
за пројекте,
педагога,библиотекар
а

1
5

Развијање
компетенц
ије за
целоживот
но учење
Развијање
дигиталне
компетенц
ије
Развијање
компетенц
ије за
сарадњу

Подстицање развоја
-комуникације на
матерњем и страном
језику: способност
изражавања и тумачења,
мисли, осећања,
чињеница и мишљења у
усменој и писменој
форми

IV

Фебру
ар
2020,
мај
2020

Сигурна и критичка
употреба електронских
медија на послу, у
слободном времену и
комуницирању

Ивана
Миранов
ић, проф,
члан
Тима,
Милица
Премови
ћ, проф,
Тања
Јоцић
Стаматов
ић, проф,
руководи
лац Тима

ОС

Истражив
ачки
радови,
израда
презентац
ија
Израда
заједничке
презентац
ије, рад у
пару

Реализација заједничких
пројекта,
Тимски рад

1
6

Развијање
компетенц
ије за
одговоран
однос
према

Подстицање развоја
здравих животних
стилова, превенција
заразних болести

Комбинов
ани
часови,
пројектна
настава

IV

Фебру
ар
2020,
мај
2020
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Ивана
Миранов
ић, проф,
члан
Тима

ОС

Пројекти,
истражива
ња,
елаборати

ИЗВЕШТАЈ:
Професорка
Ивана
Мирановић је, за Дан
школе
иницирала
израду презентације о
раду Бранка Жежеља,
коју је, служећи се
знањем
енглеског
језика, урадио ученик
Илија Милосављевић
У оквиру Практичне
наставе
коју
су
држале проф.Милица
Премовић
и
проф.Тања
Јоцић
Стаматовић неколико
ученица
4.разреда,
радећи у паровима,
после истраживања на
интернету урадило је
презентације са темом
``Жежељева
заоставштина``
ИЗВЕШТАЈ Стручног
већа
грађевинске
групе
предмете,
Стручног
већа
општеобразовних
предмета
ИЗВЕШТАЈ:
Професорка
Ивана
Мирановић је, током
ванредног
стања
осмислила
и
остварила пројекат :

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину
Р
.
б
.

Задатак

Активности

Раз
ред

Време
оства
ривањ
а

Сарадни
ци у
оствари
вању

Носиоци
оствари
вања

Начини
остварив
ања

здрављу
Развијање
компетенц
ије за рад
са
подацима
и
информаци
јама
Развијање
дигиталне
компетенц
ије
Развијање
компетенц
ије за
сарадњу

Процењивање
поузданости података и
препознавање узрока
грешке, читање и
тумачење графика и
табела, коришћење ИТ

Пројектна
настава

Комбинов
ани
часови,
пројектна
настава

Сигурна и критичка
употреба електронских
медија на послу, у
слободном времену и
комуницирању

Израда
заједничке
презентац
ије, рад у
пару

Реализација заједничких
пројекта,
Тимски рад

25.06.2020.г

10.

Начини праћења и
вредновања
``Живот
у
време
Корона вируса``, у
оквиру
ког
су
ученици, у пари или
групи, истраживали
сам вирус, настанак,
преношење, заштиту,
затим
представили
како изгледа живот у
доба короне, глобално
и
лично,
индивидуално,
и
извели закључак о
томе
како
ће
изгледати
живот
после короне. `
ИЗВЕШТАЈ Стручног
већа
општеобразовних
предмета, Тима за
пројекте

Тања Јоцић Стаматовић, координатор Тима

Извештај о раду Тима за управљање пројектима на крају наставног дела
шк.год. 2019/2020.

Чланице Тима за управљање пројектима су :
проф. Сенка Видаковић, наставник Српског језика и књижевности, координатор Тима,
дипл.инж. Тања Јоцић Стаматовић, наставник стручне групе предмета,
проф. Ивана Мирановић, наставник Енглеског језика.
Ове школске године је одржано пет званичних састанка Тима:
- конститутивни, 19.септембра 2019, на којој смо усвојили план рада Тима за ову школску
годину и
- радни, 15. новембра 2019,
- радни, 23. јануара 2020,
- радни, 2. март 2020,
- радни, 6.март 2020,
али су се идеје и предлози међу чланицама Тима размењивали често у неформалним контактима.
1.На радном састанку у јануару је договорено да се, у сарадњи са Тимом за међупредметне
компетенције и педагогом, покрене пројекат „Образовање за родну равноправност“ који би се
реализовао у другом полугодишту текуће школске године.
2.Циљ пројекта је упознавање са основним питањима родних односа, преиспитивање уврежених
ставова, промишљање свакодневног искуства из другачије перспективе и мотивисање за развој
демократских односа. Поред развијања толеранције и прихватања разлика, циљ је и подстицање
конструктивних промена у родним односима.
3.Планиране су следеће активности:
-анкета чији је циљ осветлити питање родне равноправности;
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-радионице- Пол и род, Подела родних улога, Учење родних улога-социјализација, Дискриминација и
родна равноправност, Знамените жене, Ми- некад и сад;
-презентације: О феминизму данас; Прве наше жене инжењери: Јелисавета Гачић и Јованка Бончић;
Жене које су мењале свет;
-индивидуални и групни рад ученика;
- комбиновани часови.
4.Планирање пројекта које укључује детаљан план активности, утврђивање потребних ресурса и
динамике реализације пројекта, одложено је, због обавеза чланова Тима и сарадника везаних за
завршетак првог полугодишта, за састанак Тима у фебруару, којем би требало да присуствују и
сарадници који нису чланови Тима.
5.Са реализацијом пројекта би требало почети, симболично, 8. марта 2020, а планирано је да пројекат
траје два месеца, у марту и априлу 2020.
6. Сарадници на реализацији пројекта су: чланови Тима за међупредметне компетенције; проф.
сарадници; стручни сарадници- педагог и библиотекар.
7. Реализација пројекта је почела, као што је и било планирано, 9.3.2020. На тај начин смо желели да,
симболично обележимо Дан жена, међународни празник посвећен борби за права жена широм света.
9. марта је у библиотеци школе, за све ученице и заинтересоване колегинице, проф. Сенка
Видаковић одржала предавање и презентацију: Женски архетипови. Циљ предавања је био да
ученице упознамо са подсвесном улогом женског принципа, женског архетипа, у њиховом одрастању
и сазревању, да боље разумеју себе и друге жене, да их оснажимо, подржимо и њима самима
освестимо њихове подсвесне програме. Предавање је било одлично прихваћено и интересантно
ученицама и колегиницама и обогатило је њихову спознају новим увидима.
8. Ванредно стање у земљи, проглашено 15. 3. 2020, и одвијање наставе на даљину одложило је
већину наших планираних активности на пројекту за следећу школску годину.
У оквиру предмета Практична настава, под менторством проф Тање Јоцић Стаматовић, ученица
одељења 44, Миленковић Марија, урадила је матурски рад на тему: Родна равноправност у
грађевинарству. У питању је презентација која нас упознаје са животом и делом три српске
архитектице с почетка и средине 20. века: Јелисаветом Начић, Јованком Бончић Катеринић и
Иванком Распоповић, те Заном Хадид и Казуио Сеима, најзначајнијим женама архитектама
данашњице.

26.06.2020.

Координатор Тима:
Сенка Видаковић

11.

Извештај о раду Тима за професионални развој у току школске 2019/2020.
године

У Годишњем плану рада за школску 2019/2020. годину Грађевинске техничке школе „Бранко
Жежељ” je наведено да су чланови Тима за професионални развој (у даљем тексту: тим за ПР):
1. Александар Расулић, наставник математике;
2. Биљана Николић, наставник математике;
3. Марко Бошковић, наставник грађевинске групе предмета;
4. Мирјана Шиљић, наставник грађевинске групе предмета;
5. Љиљана Михајловић, наставник архитектонске групе предмета;
6. Владимир Николић, наставник српског језика и књижевности;
7. Петар Нешић, наставник историје;
8. Дејана Дајесковић Тимић, педагог школе;
9. Јелена Јевђић, представник савета родитеља.
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Кординатор тима за ПР је Александар Расулић.
Рад Тима за самовредновање се одвијао у више фаза.
Прва фаза је припремна и она је остварена кроз прикупљање важећих прописа (закона,
подзаконских аката, правилника) и других материјала на основу којих би сваком члану тима био јасан
законски оквир и који би могли да помогну да се определе јасна и недвосмислена упутства за
непосредан рад на самовредновању. Тај део је у целини обавио координатор тима за ПР.
Основни документи су:
1) Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије”, број 88/ 2017, 27/2018 - други закон, 10/2019 и 6/2020);
2) Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник Републике Србије”, број 81/2017
и 48/2018);
3) Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог
професионалног развоја („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”,
број 5/2011);
Важећи правилник о сталном стручном усавршавању је ступио на снагу 8. септембра
2017. године.
Изводи из прописа који уређују област самовредновања
(1) Изводи из Закона о основама система образовања и васпитања (2017) (у даљем тексту: Закон)
На основу чл. 6. Закона (Квалитет образовања и васпитања):
„Елементи квалитета образовања и васпитања у Републици Србији, су: [...]
8) компетенције и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника, директора
и секретара; [...]”.
На основу чл. 7. Закона (Општи принципи образовања и васпитања):
„Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле [...]
4) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност наставника,
васпитача, стручних сарадника, директора и секретара, стални професионални развој и висок ниво
професионалне одговорности и етичности; [...]
У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: [...]
6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном
развоју појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу; [...] ”.
страна 2 од 6
На основу чл. 10. Закона (Стандарди образовања и васпитања):
„Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена
квалитета у систему образовања и васпитања, и то: [...]
4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника;
5) стандарди компетенција директора.”.
На основу чл. 119. Закона (Надлежност органа управљања):
„Орган управљања установе: [...]
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
[...]”.
На основу чл. 126. Закона (Надлежност и одговорност директора установе):
„ [...] Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор: [...]
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања
наставника, васпитача и стручних сараданика; [...] ”.
На основу чл. 130. Закона (Стручни органи, тимови и педагошки колегијум установе):
„ [...] У установи директор образује следеће тимове: [...]
6) тим за професионални развој; [...] ”.
На основу чл. 138. Закона (Задаци стручног сарадника):
„Задаци стручног сарадника су да, у оквиру своје надлежности, ради на: [...]
3) пружању стручне подршке васпитачу, наставнику и директору за: [...]
(2) јачање компетенција и професионални развој наставника, васпитача и стручних сарадника;
[...] ”.
На основу чл. 151. Закона (Стручно усавршавање и професионални развој наставника,
васпитача и стручног сарадника):
„Наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално
стручно усавршава [...]
У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стриучни сарадник може професионално да
напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки
саветник и високи педагошки саветник. [...]
План стручног усавршавања [...] доноси орган управљања установе.
Податке о професионалном развоју наставник, васпитач и стручни сарадник чува у мапи
професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио).
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Приоритетне области за период од три године, [...] прописује министар.”.
На основу чл. 179. Закона (Евиденција о запосленима у установи):
„Подаци о запосленима о којима установа води евиденцију су лични подаци, и то: [...]
подаци о стручном усавршавању и стеченим звањима, [...]
Руковалац подацима из става 1. и 2. овог члана је установа.”.
На основу чл. 180. Закона (Подаци у регистру запослених у установама):
„Подаци из евиденције о запосленима уносе се у регистар запослених, и то: [...]
2) подаци о професионалном статусу: [...] стручно усавршавање, [...] каријерно напредовање и
кретање у служби. [...]
Руковалац подацима из ставова 1-3. овог члана је Министарство.”.
(2) Изводи из Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (2017) (у даљем тексту: Правилник)
На основу чл. 2. Правилника:
„Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција
наставника, васпитача и стручног сарадника [...]
Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева
стицање нових и усавршавање постојећих компетенција [...]
страна 3 од 6
Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање.”.
На основу чл. 4. Правилника:
„Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:
1) предузима установа у оквиру својих развојних активности [...]
2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова [...]
5) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник [...]”.
На основу чл. 5. Правилника:
„Стручно усавршавање [...] јесте обавезна активност наставника, васпитача и стручног сарадника
утврђена педагошком нормом [...]
На основу чл. 6. Правилника:
„Облици стручног усавршавања су:
1) програм стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке;
2) стручни скупови, и то:
(1) конгрес, сабор;
(2) сусрети, дани;
(3) конференција;
(4) саветовање;
(5) конгрес, сабор;
(6) округли сто;
(7) трибина;
(8) вебинар;
3) летња и зимска школа [...] ”.
На основу чл. 7. Правилника:
„Програме обуке [...] одобрава Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту:
Завод) на основу конкурса и објављује на својој интернет страници [...]
Програм обуке који [...] не подлеже конкурсу је програм од јавног интереса. [...]
Програм обуке од јавног интереса [...] бесплатан је за учеснике. [...] ”.
На основу чл. 8. Правилника:
„Програм стручног усавршавања (у даљем тексту: Програм) остварује се кроз непосредан рад
или на даљину путем интернета. [...] ”.
На основу чл. 12. Правилника:
„ [...] Организатор програма по завршетку обуке издаје учесницима уверење о савладаном
програму обуке.
Уверење о савладаном програму обуке садржи податке о:
1) учеснику [...]
5) компетенцијама;
6) приоритетној области;
7) трајању обуке и броју бодова. [...]
Организатор програма је дужан да [...] Заводу у року од 30 дана електронским путем достави
извештај о оствареној обуци са овереним списком учеснимка [...] ”.
На основу чл. 16. Правилника:
„[...] Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој
образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој [...] ”.
На основу чл. 17. Правилника:
„ [...] средња школа [...]:
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1) прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника;
2) води евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју наставника, васпитача и
стручног сарадника;
страна 4 од 6
3) на крају радне, односно школске године издаје потврду наставнику, васпитачу и стручном
сараднику о броју бодова остварених у петогодишњем периоду стручног усавршавања у складу са
овим
правилником; [...]
7) упућује на стручно усавршавање наставнике, васпитаче и стручне сараднике који у
петогодишњем периоду нису остварили најмање 100 бодова [...]
Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува установа у досијеу
наставника, васпитача и стручног сарадника.”.
На основу чл. 21. Правилника:
„План стручног усавршавања наставника, васпитача и стручног сарадника је саставни део
годишњег плана рада установе [...]
Наставничко веће у јуну месецу разматра извештај директора о стручном усавршавању
наставника, васпитача и стручних сарадника са анализом резултата примене стечених знања и
вештина.
Извештај са анализом [...] саставни је део годишњег извештаја о раду установе и доставља се на
усвајање органу управљања [...] ”.
На основу чл. 23. Правилника:
„[...] Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода.
[...] дан учешћа на стручном скупу [...] има вредност једног бода. [...]
Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оставри најмање 100
бодова из различитих облика стручног усавршавања [...] од чега најмање 80 бодова из одобрених
програма стручног установе усавршавања.”.
На основу чл. 24. Правилника:
„Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да
напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки
саветник и високи педагошки саветник [...]”.
На основу чл. 41. Правилника:
„Наставнику, васпитачу и стручном сараднику, стручно усавршавање које је оствaрио до дана
ступања на снагу овог правилника, признаје се у складу са одредбама раније важећег прописа, а
стечени
бодови урачунавају се у број бодова прописан овим правилником.
Поступак за стицање звања започет по пропису који је важио до ступања на снагу овог
правилника окончава се по пропису који је важио до ступања на снагу овог правилника.”.
(3) Компетенције наставника из Правилника о стандардима компетенција за професију
наставника и њиховог професионалног развоја (2011):
К1 Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе
К2 Компетенције за поучавање и учење
К3 Компетенције за подршку развоју личности ученика
К4 Компетенције за комуникацију и сарадњу
(4) Приоритетне области објављене на интернет страници Завода (за период од три године):
П1 Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба
информационо-комуникационих технологија у релизацији образовно-васпитног процеса
П2 Методика рада са децом/ученицима којма је потребна додатна подршка (рад са децом
из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
П3 Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе
оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе
предмета/области)
П4 Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
страна 5 од 6
А) Ево дела извештаја о раду тима за ПР у току првог полугодишта школске 2019/2020. године:
„У првом полугодишту тим за професионални развој имао је једну седницу на којој је тим
конституисан.
Прошлогодишњи координатор тима (Биљана Николић) je због боловања садашњег координатора
тима (Александар Расулић), а по одлуци директора школе у том периоду обављала послове
координатора тима.
Пре свега она је обавестила чланове тима о томе шта је урађено у току школске 2018/2019. године
и шта се планира за наредни период, тј. о идејама за развој дигиталне платформе за евиденцију
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стручног усавршавања и професионалног развоја запослених.
У складу са прошлогодишњим планом и дефинисаним начином током првог тромесечја школске
2019/2020. године приступило се прикупљању података о стручном усавршавању наставника и
стручних сарадника у претходном периоду од 5 година.
Формирана је Ексел табела у којој је педагог школе дефинисала сва поља неопходна за вођење
квалитетне евиденције о свим облицима стручног усавршаваља. Сваки наставник и стручни сарадник
је био у обавези да попуни достављену табелу и да је врати члановима тима. У неколико итерација и
неколико продужења рокова, подаци су прикупљени.
Затим се приступило груписању појединачних података у односу на критеријум припадности
стручним већима за области предмета. За свако стручно веће је формирана Ексел датотека тако да је
сваком члану тог већа додељан један лист те датотеке у смислу да садржи све податке о стручноом
усавршавањеу тог члана.
Овако оформљене Ексел датотеке су ускладиштене на рачунару педагога школе.
На овај начина је формирана збирка података у облику у којем је могуће генерисати разноврсне
извештаје.
Током овог полугодишта настављено је професионално усавршавање запослених кроз неколико
семинара, који су одржани у школи, а и ван ње.
У току првог полугодишта у школи је организовна обука одобреног програма „Примена
акционих и експресивних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и
умањивању штетних последица вршњачког насиља” у трајању од 8 часова (односно 8 бодова),
компетенција К3, приоритетна област П4.
Чланови стручног већа Математика и природне науке (наставници математике) присуствовали
су годишњем семинару о настави математике и рачунарства у трајању од 16 часова.
У наредном периоду планира се дефинисање потреба за стручним усавршавањем како
појединаца, тако и стручних већа, али и свих чланова колектива.”
Б) У периоду другог полугодишта 2019/2020. године проглашена је пандемија заразне болести
Ковид-19 и почев од 15. марта 2020. године било је проглашено ванредно стање.
У тим условима Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту:
Министарство) је организовало наставу на даљину у виду снимљених предавања на ТВ каналу РТС 3
односно на платформи РТС Планета за одложено гледање. Главни акценат је био на
општеобразовним
предметима и појединим стручним предметима (са већим бројем часова).
Будући да није постојала реална настава (ученици нису долазили у школску зграду), сваки
наставник је био принуђен да решава проблеме наставе на даљину.
Наставници су дакле у непосредноом раду користили рачунаре, паметне телефоне и тиме су
остварили стручно усавршавање у оквиру приоритетне области П1 Унапређивање дигиталних
компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у
релизацији образовно-васпитног процеса.
Неки наставници грађевинске групе предмета (Снежана Петровић Кузмић, Тања Јоцић
Стаматовић, Гордана Марковић, Милица Премовић, Марко Бошковић) су учествовали у снимању
часова за репозиторијум платформе РТС Планета. То су били часови следећих предмета: Статика и
отпроност материјала, Грађевински материјали, Бетон, Организација грађења. Дакле ово је била
изузетна прилика за стицање искуства пред ТВ камером.
страна 6 од 6
Део наставника општеобразовних предмета је похађао обуку од јавног интереса (број 5202,
одобрен од стране Министарства под бројем 153-02-00027/2017-07.) Програм обуке наставника за
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења. У новонасталој ситуацији обука је реализована
у потпуности путем интернета. Вредност ове обуке је 24 бода.
У оквиру ове обуке учесници су били у прилици да сазнају за различите изворе знања који су
оформљени у оквиру Министарства: туторијали за различите апликације које су наставници
примељивали у оквиру наставе на даљину.
Неки наставници су самостално похађали вебинаре који су били посвећени разним аспектима
наставе на даљину коришћењем појединих апликација и добили су електронске потврде за присуство
на тим вебинарима.
Већи део наставника је користио Гугл учионицу, а неки су користили Зум апликацију посебно у
ситуацијама када је било потребно испистивати ученике усменим путем са непосредним визуелним
контактом.
Скоро сви наставници су користили електронску пошту, а поједини су користили апликацију
Вибер, посебно из разлога што се та апликација углавно користи путем паметног телефона (што је
било
увек добро прихваћено од стране већине ученика).
Настава је завршена без доласка ученика у школу, јер је ситуација и даље таква да је окупљање
у затвореним просторима непожељно са аспекта заштите здраваља људи.
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У оваквим условима нија било могуће остварити неке обуке које су биле планиране на нивоу
школе.
Резиме свих ових активности је да су сви наставници унапредили своје компетенције везане за
употребу информационо-комуникационих технологија у образовно-васпитном раду.
Будући да није известан почетак нове школске године у редовном режиму због нејасне ситуације
са пандемијом заразне болести Ковид-19, планирано је да се током августа организује обука везана
за
наставу на даљину, али да и та обука буде на даљину, тј. да се оствари путем интернета.
Београд,
29. јун 2020. године Координатор тима
Александар Расулић

12. Извещтај п раду щкплскпг Струшнпг тима за инклузивнп пбразпваое – СТИПщкплска
2019-2020. гпдина
Чланови Стручног тима за инклузивно образовање СТИО у овој
школској години су били: педагог школе Дејана Дајесковић Тимић, Бранка
Цвијовић, Драгана Драгичевић, Сенка Видаковић и Снежана Петровић
Кузмић. Тим је имао укупно 13 састанака. Током првог полугодишта 3
састанка и током другог полугодишта 10 састанака, који су се органиозовали
на даљину, користећи ZOOM платформу.
У текућој школској години, у школи се остварује ИОП-1 за два
ученика другог разреда. За једног ученика првог разреда је поднет захтев за
добијање Мишљења интерресорне комисије.
У одељењу Г22, одељењски старешина Војислава Ћирић, за ученика
Н.М.организован је ИОП-1. То је друга школска година примене образовно
васпитне подршке за овог ученика. На почетку школске године формиран је
тим за ИОП-1 у саставу: координатор, одељењски старешина Војислава
Ћирић; предметни наставници Г22 одељења, свих предмета, осим за
предмете: Верска настава и Физичко васпитање; мајка ученика и педагог
школе Дејана Дајесковић Тимић. Праћење и вредновање примене ИОП за
ученика се оствбарује на одељењским већима, Педагошком колегијуму и у
свакодневној сарадњи наставника, старешине и педагога. Мајка ученика је
укључена и има добру сарадњу.
У одељењу Г24, одељењски старешина Маја Милатовић, за ученицу
Т.А., на предлог мајке, организован је ИОП-1 за три предмета: српски језик,
математика и физика. То је прва година примене подршке. Формиран је тим
у саставу: одељењски старешина, предметни наставници, мајка и педагог
школе. Мајка је такође укључена и са добром сарадњом. Праћење и
вредновање спровођења подршке се остварује на седницама одељењског
већа, на Педагошком колегијуму и у свакодневној сарадњи.
За ученика Р.В. у одељењу Г14, одељењски старешина Марко
Бошковић, на предлог школе, затражено је мишљење Интерресорне
комисије, како би се израдио званични ИОП. док је мишљење комисије у
процедури, предметни наставници већ примењују мере индивидуализације,
диференцијације захтева, вршњачке подршке, као начине подршке у учењу
овом ученику.
Седнице Одељењских већа су уједно и седнице тимова за ИОП-1.
СТИО, тј. Стручни актив за инклузивно образовање је током првог
полугодишта имао два састанка. Први састанак, 17.09.2019, на коме је донет
план рада. Други састанак, 12.11.2019. на коме су дефинисани ученици на
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нивоу сваког разреда, којима је потребан неки вид подршке у учењу или
понашању. Договорен је начин праћења подршке за ове ученике: на
седницама одељењских већа и кроз Извештај о васпитном раду одељењског
старешине, на крају првог полугодишта и на крају наставног дела школске
године. На овом састанку договорена је активност, сарадња са удружењем
„Небоград“, која је и реализована 28.11.2019. Гости су били представници
удружења Небоград: Наталија Лазић и Матија Анђелковић. Тема
„разговараонице“ је била „Сви смо исти и различити. Учествовало је 9
одабраних ученика и мајка једног ученика који и иде по ИОП-у. Кроз снимке
активности деце и младих у овом удружењу и снимке са наступа и ситуација
где добијају награде, признања, отворен је нови поглед на специфичности
сваког појединца и могућности да своје потенцијале остварује и обогати и
оствари квалитет живота. Мајка ученика је посебно била заинтересована и
задовољна остваривањем овог контакта због повезивања са удружењем и
родитељима који деле сличну ситуацију.
Чланови СТИО-а су уједно и координатори одељењских већа, те су на
Одељењским већима, пре првог тромесечја упознали чланове свих
одељењских већа са новим „Правилником о о ближим упутствима за
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и
вредновање Службени гласник Бр.74/2018. од 13.10.2018. „
Такође је договарано да се континуирано прати напредовање ученика
који су на одељењским већима дефинисани за неки вид подршке и да се
редовно остварује међусобна сарадња и сарадња са родитељима.
СТИО је проценио да је потребно организовано спроводити подршку
за ове ученике, обзиром на тешкоће ученика у савладавању наставног
градива и постизању школског успеха. Многи ученици су у ситуацији
неповољних материјалних прилика и живота у сиромаштву; са неповољним
породичним приликама и породичним односима. Мали број ученика је са
неком хроничном болешћу или специфичности логопедског типа. На нивоу
свих разреда, дефинисани су ученици, на основу запажања предметних
наставника. Дефинисане су тешкоће сваког конкретног ученика, договорен
начин индивидуализације и подршке. План подршке је садржао: сарадња са
родитељима-континуирано информисање о напредовању; укључивање
ученика у вршњачки тим или одређивање рада у паровима, индивидуални
захтеви, дељење захтева на кораке, додатна допунска настав, тј,
индивидуални рад наставника са одређним ученицима; диференцирање
задатака по нивоима. Ученици су одређивани за подршку, најчешће током
читаве школске године.
Током првог полугодишта, праћен је рад Стручних већа за области
предмета, рад Одељењских већа, односно реализација ефеката предложених
мера за побољшање успеха ових ученика. У свим стручним телима пружана
је подршка ученицима у учењу. Најзаступљенија је мера индивидуализације
рада са ученицима кроз индивидуалне радове или вршњачка едукација као и
групни радови ученика на тему по избору.
У праћењу напредовања ученика, обавезан део рада одељењског
старешине, предметног наставника је сарадња и договор са родитељима.
Обзиром да састав овог тима чине Координатори одељењских већа, које су
уједно и одељењске старешине, управо имају увид у рад свих ученика свог
разреда и добар контакт са родитељима.
Током првог полугодишта тим је имао радне састанке са директором,
педагоом и координаторима одељењских већа. Сваки тај састанак је
истовремено био и састанак школског Стручног тима за инклузивно
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образовање (СТИО). Континуирано се сагледавала ситуација ученика о
којима се размишља или који су већ одређени за пружање подршке кроз
индивидуализацију рада у настави.
Током другог полугодишта, обзиром да се настава реализовала на
даљину због пандемије вируса COVID 19, директор и педагог су
организовали рад тима и састанке из разлога што је у овим приликама, већа
потреба пружања подршке ученицима у савладавању садржаја наставних
предмета. Редовне теме ових састанака су биле Праћење укључености и рада
ученика у наставу на даљину и Пружање помоћи и подршке.
Праћењем се закључило да су ученици свих разреда у задовољавајућој
мери укључени, прате наставу, достављају радове. Активност одговара
ономе кави су били и у школи: ко је био вредан, одговоран-и сада је такав;
они који су били неодговорнији, нередовни-и сада имају исто понашање.
Истакнут је значајан ефекат укључености, праћења рада ученика од стране
родитеља. Предметни наставници, имају редовну комуникацију са
одељењским старешинама и тако се превазилазе тешкоће ученика у смислу:
не укључује се, не ради домаће. Ученицима се продужавају рокови, али се
истрајава у томе да је ово само другачији начин наставе и да се од њих
очекује да испуне своје обавезе.
Акценат се на самом почетку ставио на редовну укљученост
ученика. Направљен је увид у којој мери су ученицима доступни дигитални
алати. Осим занемарљивог броја ученика, огромна већина има одговарајући
мобилни телефон или рачунар и редован приступ интернету, па нема
озбиљнијих проблема за одржавање контакта са ученицима. Поменуто је пар
ученика који имају тешкоће разног типа, о којима је детаљније разговарано
на састанцима са одељењским старешинама.
У погледу оптерећености, ученици су добијали по један домаћи
задатак на недељном нивоу. Предметни наставници користе Гугл учионицу,
постављају материјал на сајт школе, размењују садржаје преко имејла, вибер
група и по потреби у индивидуалној комуникацији са учеником преко
имејла, вибера, смс-а да би дали додатна појашњења. У 4.разреду,
организован је ученик асистент наставнику који је у почетку достављао
информације за своје одељење.
У погледу сложености захтева, доминирају захтеви на основном
нивоу стандарда. Захтеви се примеравају
у односу на ученикове
способности и услове за рад. Користе се најједноставнији примери за
одређени наставни садржај и деле се на више ситних корака. Сваки успех се
вредновао формативном оценом. Пратећи упутства Министарства, прешло се
на сумативно оцењивање. Ученици су упознати да добијају и бројчане оцене.
Постављало се питање објективног вредновања образовних постигнућа
ученика, јер ће због добрих формативних оцена, бројчане оцене у неким
случајевима бити и више у односу на оствареност стандарда, али то је начин
да не дође до уједначавања оних који су озбиљно радили и трудили се и оних
који су се само у довољној мери укључивали у рад.
Општи закључак, на нивоу свих разреда , је био да су ученици
укључени, савладавају градиво и постижу резултате и да ће успешно
завршити разред.
Посебна пажња је посвећена редовном контакту и подршци
родитељима и ученицима који савладавају градиво по ИОП1. Ови ученици су
се добро адаптирали и били укључени у рад, уз прилагођене облике рада који
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су се састојали у индивидуализацији захтева, давању додатних појашњења у
непосредном телефонском разговору, продужавању рокова.
Тим и на даље даје препоруку да се настави са едукацијом и
оспособљавањем наставника за начине, облике и методе индивидуализованог
рада и пружања подршке ученицима као и оспособљавање за употребу
дигиталних алата у настави.

Београд, 22.06.2020.

Координатор школског СТИО
Педагог Дејана Дајесковић Тимић

13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА
13.1

Извештај о раду Разредног већа првог разреда

Рад Разредног већа одвијао се у складу са Годишњим планом рада Већа. Одржано је укупно 11 седница.

Рад Одељењских већа одвијао се у складу са Годишњим планом рада Већа. Одржано је
укупно 11 седница.
РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА:
1. ПЛАНИРАЊЕ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
1.1. Израда Годишњег плана рада
На почетку школске године израђен је Годишњи план рада Одељењских већа који је
саставни део Годишњег плана образовно-васпитног рада школе за текућу школску
годину.
1.2.

Формирање одељења (критеријуми)
У први разред у првом и другом уписном кругу уписано је укупно 114 ученика.
Ученици су распоређени у четири одељења према следећим критеријумима: броју
поена на ранг листи, полној структури, основној школи из које ученици долазе и
исказаним жељама ученика из упитника (ученици из исте основне школе су
распоређени у исто одељење), изборном предмету. Oдељења 1-03 i 1-04 су према
изборном предмету формирана као мешовита, одељење 1-01 у целости слуша
наставни предмет грађанско васпитање, а одељење 1-02 верску наставу. У табели је
приказан број ученика распоређених по одељењима на дан 31.08.2019.године.

Одељење

Укупно

1/1
1/2
1/3
1/4
Укупно

29
29
27
29
114

Мушког
пола
20
19
16
20
75

Женског
пола
9
10
11
9
39

Директор је одредио одељењске старешине за сва четири одељења што је приказано у
табели.
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1
2
3
4

име и презиме
Бранка Цвијовић
Наташа Живковић
Весна Раџић
Марко Бошковић

I-1
+

I-2

I-3

I-4

+
+
+

У току школске године било је уписа и исписа ученика. На крају првог и другог
полугодишта је дошло до промене броја ученика по одељењима.
Бројно стање ученика, на крају наставног дела школске године по одељењима
приказано је у следећој табели:

1.3.

Одељење

Укупно

1/1
1/2
1/3
1/4
Укупно

22
22
22
25
91

Мушког
пола
15
17
13
18
63

Женског
пола
7
7
9
7
30

Конституисање одељењских већа
Одељењска већа 1. разреда чини укупно 24 наставника. Одељењска већа за сва 4
одељења су коституисана на првој седници. Списак чланова већа, предмет и одељења
у којима наставници реализују наставу приказан је у следећој табели:

1.
2.

Назив предмета
Српски језик и
књижевност
Енглески језик

3.

Физичко васпитање

4.
5.

Историја
Математика

6.

Рачунарство и
информатика

7.
8.
9.
10.

Физика
Хемија
Биологија
Биологија
Географија
Нацртна геометрија и
техничко цртање

11.

Нацртна геометрија и
техничко цртање
(настава у блоку)

12.

Грађевински материјали

13.

Грађевински материјали
(настава у блоку)

14.

Грађевинске конструкције
Грађевинске конструкције

Наставник

I/1

I/2

I/3

I/4

Наташа Живковић

+

+

+

+

Ивана Мирановић
Сања Радивојевић
Снежана Станисављевић
Саша Радисављевић
Петар Нешић
Весна Раџић
Биљана Николић
Александар Расулић
Весна Раџић
Драгана Драгичевић
Тереза Ракић
Олгица Митровић
Ана Фодора
Марија Ђуровић
Љиљана Влајковић
Снежана Тасић Костић

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+а
+б
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+а

+
+а

+
+а

+
+а

Андрија Ракочевић

+б

+б

+б

+б

Љиљана Михајловић

+

+
+

+

+
+
+
+а
+б

+
+

+
+
+

Биљана Чорбић
Марко Бошковић
Војислава Ћирић
Андрија Ракочевић
Марко Бошковић
Андрија Ракочевић
Бранка Цвијовић
Биљана Чорбић
Бранка Цвијовић
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(настава у блоку)
15.
15

Верска настава
Грађанско васпитање

Биљана Чорбић
Јован Благојевић
Ана Ерор

+
+
17

15

+
+в
+г
16

+
+в
+г
16

1.4. Предлог организовања екскурзије
Одељењска већа су дала предлог Наставничком већу за програм екскурзије првог
разреда. Предлог програма екскурзије је прилагођен програму предмета историја и
српски језик и књижевност. Предвиђен путни правац је: Београд - Краљево – Ушће Манастир Студеница - Манастир Жича - Врњачка бања - Манастир Љубостиња Крушевац - Београд. На седници Савета родитеља која је одржана у септембру
2019.год., родитељи су се сагласили са програмом екскурзије првог разреда. Савет
родитеља је донео одлуку о висини дневница (накнаду за бригу о деци) за пратиоце.
Избор агенције је спроведен у складу са Законом о јавним набавкама. Грађевинска
техничка школа «Бранко Жежељ», дана 04.10.2019. године је донела одлуку о
покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга организације и реализације
екскурзије ученика. Комисија за јавну набаку (координатор већа 1. Разреда је била
један од чланова комисије) је дана 14.10.2019. приступила отварању приспелих
понуда и о истом сачинила записник. Најповољнија понуда је стигла од понуђача ,
Туристичке агенције "Гранд Тоурс"доо, Жељезничка 23а из Новог Сада у трајању од
два дана на износ од 7.590,00 динара по ученику.
Избор агенције је спроведен у складу са Правилником о извођењу екскурзија тако што
је Наручилац (Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“) изабрала понуду
Пружаоца услуга ("Гранд Тоурс"доо) као најповољнију понуђача у поступку јавне
набавке услуге организовања екскурзија за ученике 1. разреда, ЈН 3/2019, а на основу
конкурсне документације објављене на Порталу Управе за јавне набавке. Значи,
изабрана је туристичка агенција "Гранд Тоурс"доо, из Новог Сада, улица Жељезничка
23а, коју заступа Петар Кнежевић.
Одељењске старешине су одржале родитељске састанке и прикупиле потписе о
сагласности родитеља. Екскурзија је планирана у трајању од два дана (једно ноћење),
а за период реализације планиран је новембар 2019.год. У предвиђеном року писмену
сагласност дало је више од 60% родитеља ученика првог разреда и директор је
одлучио да се припреми, организује и изведе екскурзија за одељења првог разреда.
За дан почетка путовања је према Уговору одређена среда, 13. новембар 2019. године,
а за дан повратка четвртак, 14. новембар 2019. године. Координатор већа 1. Разреда је
сачинила Извештај о реализацији екскурзије 1. Разреда који је саставни део Годишњег
извештаја о раду школе за школску 2019/20. годину.
1.5. Анализа адаптације / социјалних односа ученика
Анализа адаптације – социјалних односа ученика је питање од посебног значаја у
првом разреду и као такво је било посебна тема на првој и петој седници Већа. На
првој седници објашњени су критеријуми за формирање одељења. На петој седници
Педагог школе предлаже да ученик Роки Васић (ученик 1-04 одељења) након првог
класификационог периода похађа наставу по ИОП-у 1. Обавештени су родитељи који
ће доставити потребну документацију комисији ресорног министарства која ће
одлучити о преласку на ИОП. До краја наставног дела школске године потребна
документација није стигла у школу.
Током октобра месеца 2019. Педагог је одржала часове у свим одељењима првог
разреда са темом „ Социометријска радионица“. Након одржаних часова, педагог је
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објаснила резултате социометрије, дала препоруке и сугестије старешинама и
наставницима о начину рада са појединим ученицима и раду са сва четири одељења.
Одељењске старешине су након уочених нарушених социјалних односа међу
појединим ученицима кроз индивидуалне разговoре са ученицима и њиховим
родитељима, кроз часове одељењског старешине, сарадњу са стручним сарадницима и
члановима Тима за за инклузивно образовање, као и упућивање ученика на разговор
са педагогом реаговале на примећене проблеме.
2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА
2.1. Утврђивање распореда писмених и контролних задатака
На првој седници Одељењских већа утврђен је распоред израде писмених задатака.
Писмени задаци реализовани су према усвојеном распореду.
2.2. Вођење евиденције – Ес Дневник

2.3.

Одељењске старешине благовремено извршавају обавезе у погледу евиденције.
Увидом у Ес-Дневнике и Матичне књиге педагог и руководилац већа је утврдила да је
документација прегледана од стране комисије за преглед педагошке документације и
да су одељењске старешине благовремено извршавале обавезе у погледу евиденције,
што је констатовано у записницима у Ес-Дневницима (сачињен од стране педагога) .
О раду Већа, документацију (електронску и папирну) редовно води Руководилац.
Рад одељењских старешина

Послови одељењских старешина који су били доминантни у вези са васпитним радом
су: упознавање са ученицима и њиховим специфичностима, упознавање са
родитељима, организација родитељских састанака, индивидуални разговори са
ученицима, укључивање ученика у ваннаставне активности и рад на часовима
одељењског старешине. Такође, рад старешина био је усмерен и на: социјализацију
ученика, изградњу позитивног односа ученика према учењу, развијање личних
одговорности ученика за сопствено напредовање и постигнуте резултате,
стимулисање ученика за постизање бољег успеха као и побољшање социјалних
односа међу ученицима, јачање колективног духа и сарадње са родитељима. Послове
око вођења педагошке документације старешине су благовремено извршавале.
Улога одељењских старешина је била изузетно значајна у току другог полугодишта,
приликом реализације наставе на даљину. Предметни наставници су имали редовну
комуникацију са одељењским старешинама и тако су се превазилазиле тешкоће
ученика у смислу: не укључује се, не ради домаће.
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3.1. РЕДОВНА НАСТАВА
Редовна настава је одржавана према распореду часова. Изгубљен је занемарљиво мали
број часова.
Током другог полугодишта, настава се реализовала на даљину због пандемије вируса
COVID 19.
Предметни наставници користе Гугл учионицу, постављају материјал на сајт школе,
размењују садржаје преко имејла, вибер група и по потреби у индивидуалној
комуникацији са учеником преко имејла, вибера, смс-а да би дали додатна
појашњења.
Приказ успеха у учењу и владању ученика по одељењима и упоредно за сва одељења
првог разреда налази се у прилогу овог документа. (Прилог 1).
3.1.1. Уједначавање критеријума оцењивања

86

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину

Проблем неуједначености критеријума је примећен из предмета Нацртна геометрија
(вежбе) који предају различити наставници у оквиру одељења (подела на групе). Ово
је тема којом се баве стручна већа.
3.1.2. Анализа изостанака ученика
Број изостанака по ученику по одељењима креће се од 51,82 до 85,73. Изостанци се
правдају лекарским оправдањима и од стране родитеља од којих су неки спремни да
оправдају и онда када, чини се, за то не постоји реалан разлог, што је евидентирано
као проблем. На првој седници утврђени су интерни критеријуми за правдање којих
су се старешине придржавале. Неоправдано изостајање је присутно, али не у тако
великој мери. Разлози су кашњење на часове и бежање са часова.
3.1.3. Посете часовима
Посете часова организоване су у оквиру стручних већа и планиране посете од стране
директора и педагога школе. Руководилац одељењских већа у току школске није
посећивала часове одељењског старешине, јер за то није било потребе.
3.1.4. Реализација наставног плана и програма
Планирани наставни план и програм реализован је у свим одељењима.
3.1.5. Анализа о оствареним резултатима свих видова образовно-васпитног рада
Детаљна анализа је део записника 11. седнице одељењских већа.
3.2. ДОПУНСКА НАСТАВА
3.2.1. Одређивање ученика за допунску
Током првог тромесечја и на крају првог класификационог периода предметни
наставници су одредили ученике за допунску наставу из одређених предмета.
3.2.2. Праћење реализације допунске наставе
Увидом у Ес Дневнике констатује се неравномерно присуство на различитим
часовима. Укупно присуство на часовима где је то најпотребније (највећи број слабих)
је недовољно.
3.2.3. Праћење развоја ученика и предузимање потребних мера
Одељењске старешине и наставници прате развој сваког ученика и по процени
предузимају одређене мере (израда паноа на адекватне теме, плана поправљања
оцена, групних радова, награђивање ученика, усмеравање на учествовање у секцијама
и другим ваннаставним активностима у школи...)
На родитељском састанку родитељи су добили информације о распореду термина
одржавања допунске наставе за сваки предмет као и информацију о термину Дана
отворених врата за сваког наставника, секцијама које постоје у школи.
Током другог полугодишта, настава се реализовала на даљину због пандемије вируса
COVID 19.
Праћењем се закључило да су ученици у задовољавајућој мери укључени, прате
наставу, достављају радове. Активност одговара ономе какви су били и у школи: ко је
био вредан, одговоран-и сада је такав; они који су били неодговорнији, нередовни и
сада имају исто понашање. Истакнут је значајан ефекат укључености, праћења рада
ученика од стране родитеља. Предметни наставници, имају редовну комуникацију са
одељењским старешинама и тако се превазилазе тешкоће ученика у смислу: не
укључује се, не раде домаће. Ученицима се продужавају рокови, али се истрајава у
томе да је ово само другачији начин наставе и да се од њих очекује да испуне своје
обавезе.
Општи закључак, је био да су ученици укључени, савладавају градиво и постижу
резултате и да ће успешно завршити разред.
3.3. ДОДАТНА НАСТАВА
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За додатну наставу није било великог интересовања ученика.
3.3.1. ВАННАСТАВНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Током првог полугодишта реализоване су следеће ваннаставне активности:
Током првог полугодишта радиле су следеће секције: ФУДБАЛ И ОДБОЈКА
(реализован је школски турнир у фудбалу и одбојци током септембра и новембра
месеца). У школском турниру у фудбалу било је ангажовано по 7 ученика из сваког
одељења, а у школском турниру у одбојци било је ангажовано по 8 ученика из сваког
одељења.
Ученици имају највише интересовања за спортске активности.
3.4. ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
На крају наставног дела школске године нема ученика који се упућују на полагање
поправних и разредних испита.
3. 5. ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
3.5.1. Вођење васпитног поступка и изрицање васпитно-дисциплинских мера
Приликом организовања састанака Дисциплинских комисија одељењске старешине
су поштовале школски Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној
одговорности ученика као и Правилник о Друштвено корисном, односно
хуманитарном раду. Током школске године одржано је више дисциплинских
комисија. Одељењске старешине су појачале васпитни рад са ученицима код којих је
уочен проблем, а по потреби су укључивани стручни сарадник. Одељењске старешине
су изрекле 24 укора одељењског старешине, одељењско веће је изрекло 3, директор
школе 5, у највећем броју случајева због непримереног понашања ученика и
неоправданог изостајања.
3.6. ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ
3.6.1. Избор најбољег одељења и ученика
Избор најбољег одељења на основу два критеријума (успех, изостанци) обављен је на
крају првог и другог полугодишта. Директор је урадио анализу на основу успеха и
броја изостанака и послао свим наставницима путем е-маила. Најбоље одељење у
првом разреду (на крају 1.и 2. полугодишта ) на основу горе поменутих критеријума је
одељење 1-01, разредни старешина Бранка Цвијовић. Одељење је похваљено од
стране Одељењског већа и Наставничког већа.
У табели су поређана одељења за сваки разред од најбољег до најлошијег. Једина два
параметра за дефинисање броја бодова и то које је одељење најбоље а које најлошије
су: УСПЕХ УЧЕНИКА И БРОЈ ИЗОСТАНАКА ПО УЧЕНИКУ
1.разред – 1. полугодиште 2019/2020.
Најбоље одељење
Г11 – од.стар.
Б.Цвијовић
Друго по реду
Г14 – од.стар.
М.Бошковић
Треће по реду
Г13 – од.стар.
В.Раџић
Најлошије одељ.
Г12 – од.стар.
овог разреда
Н.Живковић

Успех
3,09
Успех
3,00
Успех
3,11
Успех
2,85

Број изостанака по
ученику- 47
Број изостанака по
ученику- 57
Број изостанака по
ученику- 91
Број изостанака по
ученику- 66

Број бодова
276
Број бодова
260
Број бодова
247
Број бодова
238

1.разред – 2. полугодиште 2019/2020.
Најбоље одељење
Г11 – од.стар.
Б.Цвијовић
Друго по реду
Г14 – од.стар.

Успех
3,42
Успех

Број изостанака по
ученику- 51,82
Број изостанака по

Број бодова
305,73
Број бодова
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Треће по реду
Најлошије одељ.
овог разреда

М.Бошковић
Г13 – од.стар.
В.Раџић
Г12 – од.стар.
Н.Живковић

3,36
Успех
3,32
Успех
3,15

ученику- 70,52
Број изостанака по
ученику- 85,73
Број изостанака по
ученику- 68,36

286,64
Број бодова
271,99
Број бодова
267,15

3.6.2. Похвале (и награде) ученицима
Одељењско веће је једногласно усвојило предлоге да се похвале сви ученици који су
остварили одличан успех и примерно владање и одељење 1-01 као најбоље одељење.
Ученици који су похваљени за одличан успех и примерно владање су:
Дарко Веселић I-1 (4,71)
Злата Каран I-1 (4,79)
Марија Лазић I-1 (4,64)
Алекса Џодић I-2 (4,86)
Анастасија Илић I-2 (4,57)
Катарина Исаиловић I-2 (4,86)
Гаврило Лилић I-3 (4,64)
Матеја Матић I-3 (4,79)
Сандра Николић I-3 (4,79)
Милица Јовановић I-4 (4,79)
Наташа Мудрић I-4 (4,57)
Александра Петровић I-4 (4,57)
Младен Рафаиловић I-4 (4,50)

3.7. МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА
3.7.1. Мере за побољшање успеха ученика у учењу и владању
На петој седници одржаној на крају првог класификационог периода није било
конкретних предлога мера, већ је остављено стручним већима из области предмета да
дефинишу мере за сваки предмет.
На петој седници, на основу анализе успеха, праћења посећености часова допунске
наставе и анализе фактора који дају најбоље резултате напредовања ученика чланови
Већа су закључили да је вршњачка едукација мера која даје највише резултата у
постизању бољег успеха ученика. Ову меру самостално или у комбинацији са неком
другом мером примењује већина предметних наставника већа.
Такође интензивирање сарадње са родитељима старешине наводе као меру коју
спроводе и која даје ефекте.
4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
4.1.
Анализа сарадње са родитељима
Најинтензивнију сарадњу са родитељима по природи свог посла остварују одељењске
старешине. Осим тога остваривана је сарадња руководиоца Већа и предметних
наставника са родитељима када је за то било потребе приликом решавања
специфичних питања. Опште запажање је да су родитељи незаинтересовани и мало
присутни у школи у току године, упркос чињеници да добра сарадња између
родитеља, старешине и наставника јесте модел сарадње који у школи постоји.
Сарадња са родитељима одвијала се кроз родитељске састанке (у просеку су
старешине одржале по пет састанка (током школске године), током „отворених врата“
и најчешће телефонским путем. Одзив родитеља на родитељске састанке није
задовољавајући. Већина родитеља дође у школу само на позив одељењског старешине
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и када је проблем већ ескалирао. Може се рећи да је сарадња једнострана и одвија се
телефонским путем на иницијативу и позив одељењског старешине, што већина
родитеља сматра довољном комуникацијом са школом.
4. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
5.1.

5.2.

5.3.

Сарадња са педагогом
Сарадња са педагогом школе одвијала се перманентно кроз: рад са ученицима индивидуални разговори, ЧОС-ови, рад са родитељима (индивидуални разговори са
родитељима), израду социометријске анализе за свако од одељења, сарадњу са
наставницима и одељењским старешинама, активности Тимова, рад на седницама
Одељењских већа.
Сарадња са библиотекаром
Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз следеће активности: организовање Базара
књига у библиотеци школе у септембру месецу, организовање трибина, пружања
помоћи ученицима у коришћењу интернета и редовно издавање лектира и књига.
Сарадња са васпитачима из Дома ученика
Следећи ученици првог разреда смештени су у Домове ученика:
1. Веселић Дарко (1-01)
2. Лазић Марија (1-01)
3. Марковић Алекса (1-03)
4. Лилић Гаврило (1-03)
5. Димитријевић Андријана (1-04)
6. Рафаиловић Младен (1-04)

6. САРАДЊА СА ТИМОВИМА
6.1.

Сарадња са Тимом за заштиту
злостављања и занемаривња

ученика

од

дискриминације,

насиља,

Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња
остварује се кроз превентивне активности.
Руководилац већа констатује да су у првом разреду у претходном периоду
реализоване све активности које је спровео Тим за заштиту и то:
- одељењске старешине су на часу одељењског старешине упознале ученике са
нивоима насиља (Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на
насиље и Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од
насиља), обрадиле разне теме у вези насиља.
- урађена је анкета ученика (реализовале о.с., сумирала р.р.в.)
У недељи у којој је Дан толеранције у свим одељењима реализован је час одељењског
старешине на тему толеранција, поводом 16.11. - Дана толеранције.
Ученици 1. разреда су учествовали у различитим спортским активностима
организованим у школи (фудбал и одбојка) и Хуманитарним акцијама (скупљање
новчаних средстава за болесну децу). Ученици 1. разреда које су одредиле старешине
у сарадњи са педагогом, присуствовали су предавању на тему вршњачког насиља
("Друг није мета"). 04.10.2019. и предавању о вршњачком насиљу које су држали
представници МУП-а. Звездара. Оба предавања су одржана у библиотеци школе.
Тиму су пријављени само случајеви насиља првог нивоа и одељењске старешине су
предузеле одговарајуће мере у циљу заустављања насиља.
Није пријављен ни један случај насиља другог и трећег нивоа.
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7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛАТАТA РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
7.1.

7.2.

Израда извештаја о оствареним резултатима рада
Руководилац одељењских већа израђује и подноси извештај два пута годишње.
Сва документација у вези рада Одељењских већа (записици са седница, извештаји, и
др.) налази се у регистратору 1. разреда, који се налази у зборници школе на месту
одређеном за документацију разредних већа као и у Ес Дневнику.
Критички осврт на рад одељењских већа и предлагање мера за унапређивање
рада
Предлози за унапређење рада односили су се углавном на организациона питања
термина седница већа. Због чињенице да више чланова већа раде у више различитих
школа, и да су најчешће само два дана у школи, не постоји могућност да сви чланови
већа буду истовремено присутни на седницама. Чланови већа су дали сугестију
Директору да када се прави термински план за седнице на класификационим
периодима не долази до преклапања термина већа различитих разреда, јер има доста
наставника који су чланови више већа. На последњој седници није било предлога
мера за унапређење рада Разредног већа 1. разреда.

У Београду

Руководилац Разредног већа
1.разреда:
Бранка Цвијовић

25.06.2020.године

........................................................
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ШКОЛСКА 2019/2020
ПРВИ РАЗРЕД- ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
укупно ученика
женског пола
мушког пола

1-01
22
7
15

1-02
22
7
17

1-03
22
9
13

1-04
25
7
18

91
30
63

српски језик и књижевност
енглески језик
физичко васпитање
математика
рачунарство и информатика
историја
географија
хемија
биологија
грађевински материјали
физика
нацрт.геом. и техничко цртање
грађевинске конструкције
владање
просек

1-01
3,00
3,00
5,00
2,41
3,50
3,55
3,32
2,95
3,64
3,05
2,77
3,50
3,27
4,86
3,42

1-02
2,91
2,68
5,00
2,36
3,18
2,86
3,09
2,82
2,73
2,73
2,45
3,50
3,05
4,77
3,15

1-03
3,00
3,00
4,23
2,41
3,55
3,23
3,14
3,09
2,95
3,32
2,55
3,68
3,55
4,86
3,32

1-04
2,96
3,00
4,46
2,44
3,64
3,52
3,60
3,00
2,68
3,36
2,88
3,44
3,36
4,76
3,36

2,97
2,92
4,67
2,41
3,47
3,29
3,29
2,97
3,00
3,12
2,66
3,53
3,31
4,81
3,31

13.2
Извештај
о раду
Разредног
већа
другог
разреда

У
току првог
полугоди
ште, рад
одељењск
их
већа
(разредног
већа)
одвијао се
у складу
1-01
1-02
1-03
1-04
са
довољан
0
1
1
3
5
Годишњи
добар
16
16
14
11
57
м планом
врло добар
3
3
3
7
16
рада Већа
одличан
3
2
4
4
13
и одржанo
са позитивним успехом
22
22
22
25
91
је укупно
6 седница.
неоцењених
0
0
0
0
0
Дру
недовољних
0
0
0
0
0
го
са 1 недовољном
0
0
0
0
0
полугоди
са 2 недовољне
0
0
0
0
0
ште,
са 3 и више недовољних
0
0
0
0
0
према
слабих по ученику
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
школском
календару,
оправданих по ученику
46,09
62,27
79,91
62,32
62,65
требало је
неоправданих по ученику
5,73
6,09
5,82
8,20
6,46
да почне
изостанака по ученику
51,82
68,36
85,73
70,52
69,11
18.
фебруара
1-01
1-02
1-03
1-04
2020.
са укором одељ. старешине
6
4
7
7
24
године,
са укором одељењског већа
0
3
0
0
3
али
је
са укором директора школе
1
1
0
3
5
одлуком
са укором наставничког већа
0
0
0
0
0
Министар
ства просвете, због епидемиолошке ситуације са сезонским грипом, почело 24. фебруара 2020.
године. Након три недеље, због пандемије изазване корона вирусом, отпочела је Настава на
даљину. Рад одељењских већа, прилагођен је новонасталој ситуацији и настављен је кроз
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вибер групу разредног већа, телефонске разговоре и седнице преко апликацију Зум. Седница
поводом завршетка наставног дела школске године, одржана је у зборници школе, 19. јуна
2020. године.
Г21

Г22

Г23
Г24
Прво полугодиште
1. седница, 9.9.2019.
1. седница, 9.9.2019.
1. седница, 9.9.2019.
1. седница, 9.9.2019.
2. седница, 8.10.2019.
2. седница 12.11.2019.
2. седница 12.11.2019
3. седница 12.11.2019
2. седница, 12.11.2019
3. седница 13.12.2019.
3. седница 13.12.2019.
4. седница 13.12.2019.
4. седница 17.01.2020.
4. седница 31.01.2020.
5. седница 31.01.2020.
5. седница 31.01.2020.
3. седница, 31.01.2020.
Друго полугодиште
24.04.2020. крај 3. класификационог периода; седница је одржана у вибер групи разредног већа 2. разреда
06.05.2020. седница преко Зум апликације; присуствују одељењске старешине, педагог и директор
26.05.2020. седница преко Зум апликације; присуствују одељењске старешине, педагог и директор
19.05.2020. седница одржана у школи

РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА:
1. ПЛАНИРАЊЕ РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
1.1 Израда Годишњег плана рада
На почетку школске године израђен је Годишњи план рада Разредног већа чија је реализација,
од 16. марта 2020. године, прилагођена новонасталој ситуацији, тј. настави на даљину.
1.2 Формирање одељења
На почетку школске године било је 85 ученика другог разреда.
Одељење

Укупно

Мушког
пола

Женског
пола

“R”

Г21
Г22
Г23
Г24

22
20
23
20
85

16
14
17
14
61

6
6
6
6
24

1
0
1
0
2

Укупно

На крају 1. полугодишта, због промене статуса школовања, преласка у другу школу и једног
уписа, укупан број ученика другог разреда износио је 78. Овај број ученика је и на крају
наставног дела школске године.

Одељ.
21
22
23
24
Σ

Бр. уч.
Бр. уч.
Бр.
Одељењски
мушког женског
ученика
старешина
пола
пола
20
15
5
Драгана Драгичевић
19
13
6
Војислава Ћирић
20
14
6
Ивана Мирановић
19
13
6
Маја Милатовић
78
55
23

1.3 Конституисање одељењских већа
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Изборни предмет
Верска настава
Верска нас. /Грађанско
Верска нас. /Грађанско
Верска нас. /Грађанско

Бр. уч. на
вер./грађ.
20
12 /7
13/7
13 /6
58/20
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Разредно веће 2. разреда чини 31 наставник. Списак чланова, предмети и одељења у којима
наставници реализују наставу приказан је у следећој табели:
Рб

Назив предмета

Рб

1

Српски језик и књижевност

1

Владимир

2

Енглески језик

2

Ивана

3

Физичко васпитање

3

Снежана

4

Математика

4

5

Ликовна култура

6

Физика

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Нацртна геометрија
и техничко цртање
Нацртна геометрија
и техничко цртање
Нацртна геометрија
и тех. цртање (настава у блоку)
Нацртна геометрија
и тех. цртање (настава у блоку)
Нацртна геометрија
и тех. цртање (настава у блоку)
Грађевинске конструкције
Грађевинске конструкције
Апликативни рачунарски
програми
Апликативни рачунарски
програми
Апликативни рачунарски
програми
Апликативни рачунарски
програми
Статика и отпорност материјала
Статика и отпорност материјала
Саобраћајнице
Саобраћајнице
Саобраћајнице
(настава у блоку)
Саобраћајнице
(настава у блоку)
Технологија грађевинских
радова
Технологија грађевинских
радова
Испитивање материјала и
конструкција
Испитивање материјала и
конструкција
Испитивање материјала и
конструкција (настава у блоку)

Име и презиме наставника

Одељења/Групе

Николић

21

22

23

24

Мирановић

21

22

23

24

Станисављевић

21

22

23

24

Драгана

Драгичевић

21

22

23

24

5

Биљана

Чорбић

21

22

23

24

6

Тереза

Ракић

21

22

23

24

7

Снежана

Тасић Костић

21а

22а

23а

24а

8

Андрија

Ракочевић

21б

22б

23б

24б

9

Јасна

Грубић

21

23

24а

10

Војислава

11

Љиљана

9

Јасна

10

Војислава

12

Гордана

Марковић

13

Снежана

Петровић Кузмић

14

Иван

15

Мирјана

Марковић

13

Снежана

Петровић Кузмић

16

Тања

Јоцић Стаматовић

17

Славица

18

Маја

19

Мирјана

18

Маја

11

Љиљана

9

Јасна

20

Марко

21

Драгана

20

Марко
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Ћирић

22

Михајловић
Грубић

24б
21

Ћирић

Миљаковић

Везмар

23
22

21а

22а

21б
22б
21
21

21

Бошковић

23

24

23

24

23

24

22

23
22

21

24

22

Рацић
Бошковић

24б

22

21

Грубић

23б

22

Милатовић
Михајловић

23а
24а

Милатовић
Шиљић

24

23
21

22

24
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29

Испитивање материјала и
конструкција (настава у блоку)

21

Драгана

30

Верска настава

22

Јован

Благојевић

31

Грађанско васпитање

23

Тања

Вујић

Рацић

Укупан број чланова већа по одељењима

1.4.

1.5

21
19

23

24

22в

23в

24в

22г

23г

24г

20

20

21

Предлог организовања екскурзије
Екскурзија није реализована због недовољног броја заинтересованих ученика (од 85 ученика
свега 24 је било заинтересовано).
Анализа адаптације/ социјалних односа ученика
У одељењима Г21 и Г22 није било нових уписаних ученика. У одељењу Г23 уписана су 3
поновца, од којих су два променила статус и 17.9.2019. године уписана је једна ученица која
је прешла из Архитектонске школе. У одељење Г24 премештена је једна ученица из Г22.
Примећено је да поновац који је остао у одељењу Г23 у почетку није позитивно утицао на
неколицину ученика, али се у глобалу може рећи да су се ученици адаптирали и да су
социјални односи међу ученицима добри.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊA
2.1

Утврђивање распореда писмених и контролних задатака
Hа првој седници разредног већа утврђен је распоред израде писмених и контролних
задатака. Писмени задаци реализовани су према усвојеном распореду, с тим што је у другом
полугодишту, током онлајн наставе, било додатних консултација наставника и
потребних прилагођавања.

2.2.

Вођење педагошке евиденције
Одељењске старешине и наставници благовремено су извршавали обавезе у погледу
вођења Ес дневника.

2.3

Рад одељењских старешина
Васпитни рад одељењских старешина који је био доминантан у првом полугодишту у вези је
са изостанцима, недовољним оценама и понашањем ученика (упућивањем погрдних речи,
гурање, добацивање, вређање) као и дисциплином на часовима. Мере које су
одељењске старешине предузимале су: индивидуални разговори са ученицима, са
родитељима, израда плана поправљања оцена, сарадња одељењског старешине са
координатором разредног већа, педагогом, стручним сарадником – библиотекаром,
директором школе, затим, укључивањем ученика у хуманитарну акцију, друштвено-користан
рад, израда презетација, задавањем посебних индивидуалних задужења ученицима (нпр.
припрема тематског часа одељењске заједнице), спровођење радионица, дискусијом након
спроведене анкете о толеранцији. Одељењске старешине су, такође, радиле на развијању
личних одговорности ученика за сопствено напредовање и постигнуте резултате,
стимулисању ученика за постизањем бољег успеха, учествовања у раду секција и прослави
светосавске приредбе као и на јачању колективног духа.
На почетку наставе на даљину, одељењске старешине су свим родитељима, на њихове имејл
адресе, послали допис Министарства просвете и обавиле индивидуалне телефонске
разговоре са родитељима ученика, у вези са начином организације онлајн наставе. Сарадња
са родитељима настављена је телефонским путем до краја наставног дела школске године.
Све одељењске старешине направиле су вибер групу са ученицима свог одељења.
Одељењске старешине су интензивно пратиле укљученост ученика у онлајн наставу и
извршавање њиховим обавеза на време и када је било потребно додатно координисале у
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раду на релацији предметни наставник-ученик. Одељењске старешине су, такође, пратиле и
оптерећеност ученика и по овом питању директно сарађивале са предметним наставницима.
Одељењске старешине су пратиле и ниво мотивације ученика за учењем и израду домаћих
задатака. По укидању ванредног стања, али и како се приближавао крај школске године,
одељењске старешине су интезивирале рад са ученицима по питању израде плана
поправљања оцена и постизања што бољег општег успеха.
Послове око вођења педагошке документације старешине су благовремено извршавале.
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3.1
3.1.1
3.1.2

Редована настава
Критеријум оцењивања
Проблем неуједначености критеријума оцењивања није примећен.
Анализа изостанака ученика
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА

2-01

2-02

2-03

2-04

Средња
вредност

Средњи број оправданих изостанака (по ученику)

97,8

79,1

91,9

91,7

90,12

Средњи број неоправданих изостанака (по ученику)

7,9

6,2

12,2

8,9

8,79

105,7

85,3

104,0

100,7

98,93

Средњи број изостанака (по ученику)

2-01

2-02

2-03

2-04

Збир

Проценат

Број ученика са 150 и више оправданих изостанака

3

1

2

4

10

13%

Број ученика са 35 и више неоправданих изостанака

0

0

3

0

3

4%

Разлози за изостајање ученика су најчешће болест, спортска одсуства и породичне прилике.
Примећено је да су ученици у току 1. полугодишта занемарљиво више изостајали неголи у
истом периоду прошле године, о чему одељењске старешине веома воде рачуна
разговарајући са родитељима и ученицима.
У другом полугодишту, сви ученици су били укључени у онлајн наставу, осим једног
ученика из одељења Г22, због техничких разлога, и за њега је у школи организовано усмено
одговарање.
3.1.3

Посете часовима
Часови су посећени од стране директора и/или педагога школе и у мањој мери је остварена
међусобна посета часова.

3.1.4

Реализација наставног плана и програма
Наставни план и програм реализован је у свим одељењима. Током онлајн учења, настава је
из већине предмета била организована у Гугл учионици. Комуникација наставник-ученик
била је и путем имејл порука. Наставни садржаји из свих предмета била су постављани на
сајт школе, према утврђеном распореду. Ученици су део наставе пратили и преко часова на
Ртс Планети.

3.1.5

Анализа успеха
УСПЕХ УЧЕНИКА
Број ученика са одличним успехом
Број ученика са врло добрим успехом
Број ученика са добрим успехом

2-01
1
8
10
96

2-02
1
8
7

2-03
3
5
11

2-04
1
8
9

Збир
6
29
37

Проценат
8%
37%
47%
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Број ученика са довољним успехом

1

3

1

Укупан бр. учен. са поз тивним успехом

20

19

20

19

6

8%

78

100%

Сви ученици другог разреда су у јуну завршили разред са позитивним успехом.
Само један ученик, из техничких разлога, није у потпуности био укључен у онлајн наставу
и он је у периоду од 12. до 17. јуна 2020. године, усмено одговарао у просторијама школе.
3.2

Допунска настава

3.3

На првој седници већа, 9.9.2019. наставници су се договорили о терминима одржавања
допунске наставе како не би дошло до преклапања часова. На почетку школске године
спроведени су Улазни тестови из општеобразовних предмета. Ученици су одређени за
допунску наставу. Увидом у ЕсДневник констатује се присуство малог броја ученика на
часовима допунске наставе и мали број ученика који је контиунирано један одређени
временски период долазио на допунску. Пред тромесечје и полугодиште поједини ученици
почну долазити на допунску ради поправљања оцена. Код ученика код којих је забележен
континуирани долазак на бар три часа допунске примећен је помак. На родитељским
састанцима родитељи су информисани о распореду часова, терминима дана Отворених
врата и допунске наставе свих предметних професора. Родитељима је предочено да долазе
на Дан отворених врата предметних професора.
Током онлајна наставе реализована је и прилагођена допунска настава.
Додатна настава и ваннаставне активности

4,

Током првог полугодишта 19 ученика је било учључено у ваннаставне активности:
Ваннаставна активност
Бр. уч.
Ученици одељења Г24 организовали су 17. и 18.
Хор
2
децембра
2019. године хуманитарну акцију
Кошаркашка секција
2
прикупљања средстава за помоћ оболелом
Секција - Стони тенис
3
четворогодишњем дечаку. У оквиру додатне
Планинарска секција
10
наставе из српског језика три ученика су се
Поново ради биоском
2
припремала и учествовала у светосавској приредби.
Рукомет
1
ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

5.

Сви ученици су у јуну завршили разред са позитивним успехом, тако да се ниједан ученик
не упућује на полагање поправног или разредног испита.
ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

5.1

Вођење васпитног поступка и изрицање васпитно-дисциплинских мера
Током првог полугодишта вођена су четири дисциплинска поступка због неоправданих
изостанака, три због изрицања мере УДШ и једнан због УНВ. Одељењске старешине су
спроводиле појачан васпитни рад са ученицима код којих су уочени проблеми, кроз
индивидуалне разговоре са ученицима и родитељима, радом на часовима одељењске
заједнице, укључивањем стручних сарадника и директора.
Током другог полугодишта није било нових изрицања васпитно-дисциплинских мера.
ВАСПИТНЕ МЕРЕ
Број ученика са опоменом одељењског старешине*
Број ученика са укором одељењског старешине*
Број ученика са укором одељењског већа*
Број ученика са изреченом васпитном мером*
* Рачунају се само последње изречене мере.
97

2-01
0
4
1

2-02
0
1
3

2-03
0
1
2

2-04
0
2
3

Збир
0
8
9

Проценат
0%
10%
12%

5

4

3

5

17

22%
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ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Број ученика са укором директора*
Број ученика са укором наставничког већа*
Број ученика са искључењем из школе*
Број ученика са изреченом васпитно-дисциплинском
мером*
* Рачунају се само последње изречене мере.

6.

СТИМУЛАТИВНЕ МЕРЕ

6.1

Избор најбољег одељења и ученика

2-01
0
0
0

2-02
0
0
0

2-03
1
1
0

2-04
0
0
0

Збир
1
1
0

Проценат
1%
1%
0%

0

0

2

0

2

3%

Избор најбољег одељења направљен је на основу два критеријума: успех и изостанци
ученика, тј. средња оцена одељења и средњи број изостанака по ученику.
На крају 1. полугодишта:
1.

Г22

ОС В. Ћирић

2.

Г21

ОС Д. Драгичевић

3.

Г23

ОС И. Мирановић

4.

Г24

ОС М. Милатовић

Успех
3,09
Успех
3,01
Успех
3,03
Успех
2,95

Број изостанака по
ученику - 77
Број изостанака по
ученику - 88
Број изостанака по
ученику - 95
Број изостанака по
ученику - 91

Број бодова
255
Број бодова
239
Број бодова
237
Број бодова
231

На крају 2. полугодишта:
1.

Г22

ОС В. Ћирић

2.

Г23

ОС И. Мирановић

3.

Г24

ОС М. Милатовић

4.

Г21

ОС Д. Драгичевић

Успех
3,32
Успех
3,34
Успех
3,28
Успех
3,22

Број изостанака по
ученику – 85,30
Број изостанака по
ученику - 104
Број изостанака по
ученику – 100,70
Број изостанака по
ученику – 105,70

Број бодова
272,29
Број бодова
261,20
Број бодова
257,51
Број бодова
248,01

Координатор одељењских већа предложила је ученицу Јелену Глигорић Г23 за најбољег
ученика. Ученица је и на полугодишту и на крају била одлична, као члан хора учествовала
је у светосавској приредби.
6.2

Похвале (и награде) ученицима
У току првог полугодишта одељењско веће је похвалило 28 ученика. На крају првог
тромесечја Одељењско веће је похвалило 18 ученика који су постигли позитиван успех
(евентуално из једног предмета неоцењени) и предложило наставничком већу да похвали
исте. На крају 1. полугодишта Одељењско веће је похвалило ученике који су постигли
одличан и врло добар успех, њих 28, и предложило наставничком већу да похвали ученике
који су постигли одличан успех, Јелену Глигорић Г23 и Кристијана Пријовића Г22.
На седници одржаној 19. јуна 2020. године, одељењска већа су похвалила ученике који су
завршили разред са одличним и врло добрим успехом.
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Са одличним успехом разреде је завршило 6 ученика:
1. Зоран Ђурђевић Г21, просек 4,50
2. Кристијан Јанковић Г22, просек 4,64
3. Драгана Антић Г23, просек 4,50
4. Јелена Глигорић Г23, просек 4,64
5. Тијана Стевић Г23, просек 4,57
6. Анђела Ахметовић Г24, просек 4,50.
Наставничко веће је на седници одржаној 22. јуна 2020. године
на предлог
одељењских већа похвалило ученике који су разред завршили са одличним успехом.
Са врло добрим успехом разред је завршило 29 ученика. Г21: Ј. Гвозденовић, М. Дикић, Н.
Ђуришиђ, М. Магделинић, Ј. Момић, М. Милић, Ј. Мирковић и М. Ђеха. Г22: Ђ. Бојанић, Ј.
Вулетић, Б. Голић, А. Димић, М. Ђерковић, Т. Недић, А. Првуловић и К. Пријовић. Г23: Н.
Бујак, А. Вулићевић, С. Граовац, М. Марић и М. Стојаковић. Г24: У. Видаковић, Б. Ђајић,
А. Ђаниш, Т. Микић, Т. Миловановић, Н. Милтеновић, А. Пјевић и О. Рајић.
У току школске године укупно је похваљено 38 ученика.
Ученици који су разред завршили са одличним успехом традиционално су од школе добили
на поклон књигу.
7.

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА
Мере за побољшање успеха ученика у другом полугодишту биле су прилагођене
новонасталој ситуацији по питању спровођења. Одељењске старешине су свакодневно
пратиле и координисале током наставе на даљину, мотивисале ученике у погледу редовног
извршавања домаћих задатака, координисале приликом вршњачке едукације, помагале
ученицима у изради индивидуалних планова поправљања оцена и сл.

4.

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Сарадња са родитељима током 1. полугодишта одвијала се кроз родитељске састанке, током
Дана отворених врата и телефонским путем. Одзив родитеља на родитељске састанке
приказан је у следећој табели.
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ (1. полугодиште)

2-01

2-02

2-03

2-04

Број одржаних родитељских састанака

2

2

3

2

Просечан број родитеља на род. састанцима

12

14

13

14

31. јануара ученицима су уручене књижице уз обавештење родитељима да ће се трећи
родитељски састанак одржати у првој недељи другог полугодишта.
У другом полугодишту одржан је један родитељски састанак.
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ (2. полугодиште)

2-01

2-02

2-03

2-04

Број одржаних родитељских састанака

1

1

1

1

Просечан број родитеља на род. састанцима

12

10

16

9

На почетку наставе на даљину, одељењске старешине су свим родитељима, на њихове
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5.

имејл адресе, послали допис Министарства просвете и обавиле индивидуалне телефонске
разговоре са родитељима ученика, у вези са начином организације онлајн наставе. Сарадња
са родитељима настављена је телефонским путем до краја наставног дела школске године.
Уместо организовања родитељског састанка у школи, поводом завршетка године,
одељењске старешине су 29. јуна 2020. године, вибер порукама обавестиле родитеље о
статистичким подацима на нивоу одељења и послале слику сведочанства.
Око 70% родитеља приступа Ес дневнику.
САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

5.1

Сарадња са педагогом

5.2

Сарадња са педагогом школе одвијала се перманентно кроз: рад са ученицима
(индивидуални разговори са ученицима), рад са родитељима (индивидуални разговори са
родитељима), сарадњу са наставницима и одељењским старешинама (настава, успех,
владање) и као координатором Стручног тима за инклузивно образовање СТИО. Педагог
школе је у свим одељењима одржала тематски час на тему Толеранција.
Током онлајн наставе педагог школе је учествовала у раду разредног већа у вибер групи и
присуствовала је састанцима одељењских старешина којима је присуствовао и директор
школе преко Зум апликације.
Сарадња са библиотекаром

5.3

Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз следеће активности: традиционални Базар
књига у библиотеци школе на почетку школске године, секцију стони тенис, хуманитарну
акцију, учествовање у организовању гостујућих предавања и као члан Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Сарадња са васпитачима из Дома ученика
Пет ученика је смештено у Дому ученика, од којих су четири у Дому ученика „Алекса
Дејовић“, у Хајдук Станковој 2 (два ученика из одељења Г21 и два из Г22). Изузетна
сарадња је остварена са васпитачем, који је био на замени, два ученика из одељења Г21.

6.

САРАДЊА СА ТИМОВИМА

6.1

САРАДЊА СА ТИМОМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња остварује се
кроз превентивне активности. Одељењске старешине су били сарадници у реализацији
појединих активности које су спроводили чланови Тимова (приликом спровођења анкета,
упитника, ...). У првом полугодишту није било случајева насиља другог и трећег нивоа.
У току другог полугодишта, догодио се један случај физичког насиља другог нивоа,
04.03.2020. године, у школском дворишту. Одмах су предузете све мере.

6.2

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ТИМОМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
СТИО (Стручни тим за инклузивно образовање) је имао укупно 13 састанака. Током првог
полугодишта 3 састанка и током другог полугодишта 10 састанака, који су се
органиозовали на даљину, користећи ZOOM платформу. У текућој школској години, у
школи се остварује ИОП-1 за два ученика другог разреда (Г22 и Г24). На састанцима се
договарало о изради индивидуалних образовних планова и праћено је напредовање
ученика.
Праћење и вредновање спровођења подршке се остваривало и на седницама одељењског
већа, на Педагошком колегијуму и у свакодневној сарадњи.
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2.

Број бодова
(сати)

Обука запослених за коришћење Casio дигитрона
Примена акционих и експресивних техника у педагошком
раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и
умањивању штетних последица вршњачког насиља

1.

Приоритетна
област

Време/
датум

Назив

Компетенција

Ред. број
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К3

П4

8

03.10.2019.
19.11.2019.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

7.

У првом полугодишту школске 2019/2020. године у школи су организована 2 семинара:
Наставници општеобразовних предмета су у априлу завршили онлајн Обуку за реализацију
нових програма наставе оријентисане ка исходима учења, у организацији Зуов-а.

8.

ПРАЂЕЊЕ РЕЗУЛАТАТ РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА

8.1

Израда извештаја о оствареним резултатима рада

8.2

Одељењске старешине и координатор одељењских већа су након сваке седнице сачиниле
извештај у Ес дневнику. У регистратору 2. разреда, налазе се записници са седница и
извештаји.
Критички осврт на рад одељењског већа и предлагање мера за унапређивање рада
На последњој седници није било мера за унапређење рада Разредног већа.

У Београду

Координатор одељењских већа:

29.06.2020.

Драгана Драгичевић

13.3 Извештај о раду Разредног већа трећег разреда
Рад Разредног већа одвијао се у складу са Годишњим планом рада Већа. Одржанo je 8
седница.
РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА:
1. ПЛАНИРАЊЕ РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
1.1. Израда Годишњег плана рада
На почетку школске године израђен је Годишњи план рада Разредног већа који је саставни
део Годишњег плана образовно-васпитног рада школе за школску 2019/2020. годину.
1.2. Формирање одељења (критеријуми)
У трећи разред школске 2019/2020. године у првом и другом уписном кругу уписан је 81
ученик.
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Ученици су распоређени у четири одељења. Сва четири одељења су према изборном предмету
формирана као мешовита. У табели је приказан број ученика распоређених по одељењима на
дан 31.8.2019.године.
Одељење

Укупно

3/1
3/2
3/3
3/4
Укупно

21
21
21
18
81

Мушког
пола
13
16
15
12
56

Женског
пола
8
5
6
6
25

Директор је одредио одељењске старешине за сва четири одељења што је приказано у табели.
р.бр.
1
2
3
4

име и презиме
Сeнка Видаковић
Љиљана Михајловић
Милица Премовић
Сања Радивојевић

III-1
+

III-2

III-3

III-4

+
+
+

У току полугодишта било је уписа и исписа ученика.
Бројно стање ученика, на крају наставног дела школске године по одељењима приказано је у
следећој табели:

1.3.

Одељење

Укупно

3/1
3/2
3/3
3/4
Укупно

20
21
19
17
77

Мушког
пола
12
16
13
11
42

Женског
пола
8
5
6
6
25

Конституисање разредног и одељењских већа

Разредно веће 3. разреда чини укупно 18 наставника. Разредно веће и Одељењска већа за сва
4 одељења су коституисана на првој седници. Списак чланова већа, предмет и одељења у
којима наставници реализују наставу приказан је у следећој табели:

Српски језик и књижевност

III/
1
+

III/
2
+

III/
3
+

Енглески језик

+

+

+

+

Математика
Примена рачунара у
грађевинарству
Физичко васпитање
Грађанско васпитање
Верска настава

+

+

+

+

+(а)

+(а)

+(а)

+(а)

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

име и презиме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сенка Видаковић
Сања Радивојевић
Биљана Николић
Иван Миљаковић
Саша Радисављевић
Ана Ерор
Драгомир Јанковић

назив предмета
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10.

Маја Милатовић

Физика
Примена рачунара у
грађевинарству
Механика тла и фундирање
Механика тла и фундирање

11.

Драгана Рацић

Основе хидротехнике

12.

Милица Премовић

8.
9.

13
14.

15.
16.
17.
18.

Магдалена Поповић
Љиљана Михајловић

Бранка Цвијовић
Гордана Марковић
Маја Милатовић
Бранка Цвијовић
Снежана Тасић Костић
Славица Везмар
Снежана Векић
Ненад Стевановић

Статика и отпорност
материјала
Организација грађења
Организација грађења
Бетон
Геодезија
Макетарство
Макетарсзво
Путеви
Путеви
Социологија

+

+

+

+

+(б)

+(б)

+(б)

+(б)
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

2.4. Предлог организовања екскурзије
У другом полугодишту прошле школске године,ученици су анкетирани о дестинацији
екскурзије за трећи разред. Одлучили су да то буде тродневна екскурзија у Вишеград,
Требиње и Бјељину.
Након седнице Савета родитеља на којој је прихваћен програм, објављен је конкурс за јавне
набавке.
Избор агенције је спроведен у складу са Правилником о извођењу екскурзија тако што је на
седници Савета родитеља комисија изабрала најповољнију понуду агенције "Grand Tours"
ДОО из Новог Сада, улица Железничка 23a.
Одељењске старешине су одржале родитељске састанке и прикупиле потписе о сагласности
родитеља. Пошто је у предвиђеном року писмену сагласност дало 60% родитеља, директор је
одлучио да се реализује екскурзија за одељења трећег разреда.
Екскурзија је, за 52 пријављена ученика трећег разреда, релаизована у термину 22-24.9.2018.
У реализацији и извођењу екскурзије су учествовале:
Сенка Видаковић, одељенски старешина 31, стручни вођа пута
Љиљана Михајловић, одељенски старешина 32,
Милица Премовић, одељенски старешина 33 и
Сања Радивојевић, одељенски старешина 34.
Детаљан извештај о реализације екскурзије трећег разреда поднела је, по повратку с пута,
стручни вођа пута. Извештај је усвојило Наставничко веће и Школски одбор и чини саставни
део Извештаја о раду школе.
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2.5. Анализа адаптације / социјалних односа ученикаг
Анализа социјалних односа ученика је била тема на свим седницама Већа.
Одељењске старешине су, након уочених проблема код појединих ученика, о њима
обавестиле Веће, а кроз индивидуалне разговoре са ученицима и њиховим родитељима, на
часовима одељењског старешине, сарадњу са стручним сарадницима и члановима Тима за
појачан васпитни рад, као и упућивање ученика на разговор са педагогом, реаговале на
примећене проблеме.
3. ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА
2.4. Утврђивање распореда писмених и контролних задатака
На првој седници разредног већа утврђен је распоред израде писмених задатака. Писмени
задаци реализовани су према усвојеном распореду.
2.5. Вођење евиденције
Увидом у есДнавник и Матичне књиге руководилац већа је утврдила да је документација
прегледана од стране комисије за преглед педагошке документације и да су одељењске
старешине благовремено извршавале обавезе у погледу евиденције. О раду Већа
документацију редовно води Руководилац.
2.6.

Рад одељењских старешина

Васпитни рад разредних старешина захтеван је и одговоран посао који захтева изузетну
посвећеност циљу- организовати одељење у којем ће се, уз поштовање специфичности сваког
ученика, обезбедити подстицајна атмофера за рад и постигнућа свих.Тај посао обухвата:
упознавање са ученицима и њиховим специфичностима, упознавање са родитељима,
организацију родитељских састанака, индивидуалне разговоре са ученицима, укључивање
ученика у ваннаставне активности и рад на часовима одељењског старешине. Такође, рад
старешина био је усмерен и на: социјализацију ученика, изградњу позитивног односа ученика
према учењу, смањивање изостајања, развијање личних одговорности ученика за сопствено
напредовање и постигнуте резултате, стимулисање ученика за постизање бољег успеха као и
побољшање социјалних односа међу ученицима, јачање колективног духа и сарадње са
родитељима.
Нарочито велики ангажман старешина захтевала је настава на даљину, уведена после 15.
марта због епидемиолошке ситуације у земљи. Старешине су биле у сталном контакту са свим
својим ученицима и њиховим родитељима те предметним наставницима, помажући,
мотивишући, пратећи укључивање сваког ученика у рад сваког предмета.
Послове око вођења педагошке документације старешине су благовремено извршавале.
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3.1. РЕДОВНА НАСТАВА
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Редовна настава је одржавана према распореду часова.
Због пандемије коронавируса и епидемиолошке ситуације у земљи, настава се од 15. марта
одвијала на даљину.
Изгубљен је занемарљиво мали број часова.
Приказ успеха у учењу и владању ученика по одељењима и упоредно за сва одељења трећег
разреда налази се у прилогу овог документа. (Прилог 1).
7.1.1. Уједначавање критеријума оцењивања
Проблем неуједначености критеријума оцењивања није примећен. Ово је тема којом се баве
већ годинама баве стручна већа.
7.1.2. Анализа изостанака ученика
Број изостанака по ученику по одељењима креће се од 127 до 179. Изостанци се правдају
лекарским оправдањима и од стране родитеља од којих су неки спремни да оправдају и онда
када, чини се, за то не постоји реалан разлог, што је евидентирано као проблем. Утврђени су
интерни критеријуми за правдање којих су се старешине придржавале. Разлози за
неоправдано изостајање су кашњење на часове и бежање са часова.
7.1.3. Посете часовима
Посете часова организоване су у оквиру стручних већа и планиране посете од стране
директора и педагога школе. Руководилац разредног већа није посећивала часове одељењског
старешине, јер за то није било потребе.
7.1.4. Реализација наставног плана и програма
Планирани наставни план и програм реализован је у свим одељењима.
7.1.5. Анализа о оствареним резултатима свих видова образовно-васпитног рада
Детаљна анализа је део записника 7. седнице Разредног већа. Основни подаци о успеху и
изостанцима говоре да је број ученика са 4 и више слабих оцена процентуално умањен у
односу на прво тромесечје, што важи и за изостајање ученика, које јесте мање, али не у
толикој мери.
3.2. ДОПУНСКА НАСТАВА
3.2.1. Одређивање ученика за допунску
Током првог тромесечја и на крају првог класификационог периода предметни наставници су
одредили ученике за допунску наставу из одређених предмета.
3.2.2. Праћење реализације допунске наставе
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Увидом у Дневнике констатује се неравномерно присуство на различитим часовима. Укупно
присуство на часовима где је то најпотребније (највећи број слабих) је недовољно.
3.2.3. Праћење развоја ученика и предузимање потребних мера
Одељењске старешине и наставници прате развој сваког ученика и по процени предузимају
одређене мере (израда паноа и презентација на адекватне теме, плана поправљања оцена,
групних радова, награђивање ученика, усмеравање на учествовање у секцијама и другим
ваннаставним активностима у школи...)
На родитељском састанку родитељи су добили информације о распореду термина одржавања
допунске наставе за сваки предмет као и информацију о термину одржавања Дана отворених
врата за сваког наставника, секцијама које постоје у школи.
3.3. ДОДАТНА НАСТАВА
За додатну наставу није било великог интересовања ученика.
3.4. ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Прганизациј
а грађеоа

Статика и
птппрнпст
материјала

Адемпвић
Самир 31
Ћућа Маркп
32
Зељић Ваоа
32

3. 5. ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
3.5.1. Вођење васпитног поступка и изрицање васпитно-дисциплинских мера
Приликом организовања састанака Дисциплинских комисија одељењске старешине су
поштовале школски Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности
ученика. Током школске године одржано је више дисциплинских комисија. Одељењске
старешине су појачале васпитни рад са ученицима код којих је уочен проблем, а по потреби
су укључивани стручни сарадник, Тим за појачан васпитни рад. Одељењске старешине су
изрекле 19 укора одељењског старешине, Одељењско веће је изрекло 18, а директор школе 13
укора, све због неоправданих изостанака.
3.6. ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ
3.6.1. Избор најбољег одељења и ученика
На крају наставног дела школске године бирано је набоље одељење. То је, према
параметрима- успех и изостанци, одељење 32, одељ.старешина: Љиљана Михајловић.
3.6.2. Похвале (и награде) ученицима
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Разредно веће је једногласно усвојило предлоге да се похвале ученици који су остварили
одличан и врло добар успех и примерно владање. Ученици који су похваљени:
1.Адамовић Анђела 31
2.Давидовић Милица 31
3.Косић Марија 31
4. Лазаревић Сања 31
5. Поповић Тамара 31
6. Негић Никола 32
7. Никодиновић Никола 32
8. Петрић Саша 32
9.Степановић Немања 32
10.Рашић Милан 32
11.Ристић Милан 32
12.Симоновић Милош 32
13. Томић Ивана 32
14.Лазић Милица 33
15.Ничетин Драган 33
16. Гргић Анђела 34
17. Лазаревић Немања 34
18.Мраовић Горан 34
19. Николић Божидар 34
20. Радовановић Бора 34
21.Томашевић Анђела 34
22. Чолић Милош 34
Предлог за похвалу Наставничког већа (ученици који су постигли одличан успех):
1. Адамовић Анђела 31
2. Степановић Немања 32
3. Симоновић Милош 32
4. Лазић Милица 33
3.7. МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА
3.7.1. Мере за побољшање успеха ученика у учењу и владању
На другој седници одржаној на крају првог класификационог периода није било конкретних
предлога мера, већ је остављено стручним већима из области предмета да дефинишу мере за
сваки предмет.
На четвртој седници, на основу анализе успеха, праћења посећености часова допунске
наставе и анализе фактора који дају најбоље резултате напредовања ученика чланови Већа су
закључили да је вршњачка едукација мера која даје највише резултата у постизању бољег
успеха ученика. Ову меру самостално или у комбинацији са неком другом мером примењује
већина предметних наставника већа.
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Такође интензивирање сарадње са родитељима старешине наводе као меру коју спроводе и
која даје ефекте.
4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
4.1. Анализа сарадње са родитељима
Најинтензивнију сарадњу са родитељима по природи свог посла остварују одељењске
старешине. Осим тога остваривана је сарадња руководиоца Већа и предметних наставника са
родитељима када је за то било потребе приликом решавања специфичних питања. Опште
запажање је да су родитељи незаинтересовани и мало присутни у школи у току године, упркос
чињеници да добра сарадња између родитеља, старешине и наставника јесте модел сарадње
који у школи постоји.
Сарадња са родитељима одвијала се кроз родитељске састанке (у просеку су старешине
одржале по три састанка), током „отворених врата“ и најчешће телефонским путем. Одзив
родитеља на родитељске састанке није задовољавајући. Већина родитеља дође у школу само
на позив одељењског старешине и када је проблем већ ескалирао. Може се рећи да је сарадња
једнострана и одвија се телефонским путем на иницијативу и позив одељењског старешине,
што већина родитеља сматра довољном комуникацијом са школом.
5. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
5.1. Сарадња са педагогом
Сарадња са педагогом школе одвијала се перманентно кроз: рад са ученицима (индивидуални разговори, термин рада педагога са ученицима), рад са родитељима
(индивидуални разговори са родитељима), сарадњу са наставницима и одељењским
старешинама, активности Тима за појачан васпитни рад, рад на седницама Разредног већа.
5.2. Сарадња са библиотекаром
Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз следеће активности: организовање Базара књига у
библиотеци школе у септембру месецу, организовање трибина, пружања помоћи ученицима у
коришћењу интернета и редовно издавање лектира и књига.
5.3. Сарадња са васпитачима из Дома ученика
Од почетка школске године одељењске старешине нису ималe контакте са васпитачима из
Домова.
6. САРАДЊА СА ТИМОВИМА
6.1. Сарадња са Тимом за појачан васпитни рад
Сарадња са Тимом за појачан васпитни рад се одвијала у два корака. Одељењске старешине су
упознате са обавезом вођења педагошке евиденције о васпитном раду са ученицима. Први
корак подразумевао је васпитни рад одељењских старешина у циљу идентификације и
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решавања проблема појединих ученика, а затим одређивање ученика који се упућују на рад са
Тимом за појачан васпитни рад. Рад самог Тима планиран је кроз следеће активности:
индивидуални рад са педагогом, индивидуални или групни рад са ученицима након уочених
проблема и праћење постигнутог стања, организовање радионица, трибина и предавања у
школи прилагођене потребама ученика.
На почетку првог полугодишта одређени су ученици за рад са тимом. У првом тромесечју са
ученицима је у складу са договором на састанку Тима радила педагог. Педагог је обавила
индивидуални разговор са сваким од ученика.

6.2. Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња
Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња остварује се
кроз превентивне активности.
Руководилац већа констатује да су у трећем разреду у претходном периоду реализоване све
активности које је спровео Тим за заштиту и то:
- одељењске старешине су на часу одељењског старешине упознале ученике са нивоима
насиља (Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и Приручник за
примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља), обрадиле разне теме у
вези насиља.
- урађена је анкета ученика (реализовале о.с., сумирала р.р.в.)
У недељи у којој је Дан толеранције у свим одељењима реализован је час одељењског
старешине на тему толеранција, поводом 16.11. - Дана толеранције.
Није пријављен ни један случај насиља.
7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛАТАТA РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
7.1. Израда извештаја о оствареним резултатима рада
Руководилац већа израђује и подноси извештај два пута годишње.
7.2. Критички осврт на рад разредних већа и предлагање мера за унапређивање рада
Предлози за унапређење рада односили су се углавном на организациона питања термина
седница већа. Због чињенице да више чланова већа раде у више различитих школа, и да су
најчешће само два дана у школи, не постоји могућност да сви чланови већа буду истовремено
присутни на седницама. Чланови већа су дали сугеристију Директору да када се прави
термински план за седнице на класификационим периодима не долази до преклапања термина
већа различитих разреда, јер има доста наставника који су чланови више већа.
У Београду

Координатор Разредног већа:
Сенка Видаковић

24.6.2020.године
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13.4 Извештај о раду Разредног већа четвртог разреда
Рад Разредног већа одвијао се у складу са Годишњим планом рада Већа. Одржано је укупно
11седница.
РЕАЛИЗОВАНИ САДРЖАЈИ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА:
1. ПЛАНИРАЊЕ РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
1.1. Израда Годишњег плана рада
На почетку школске године израђен је Годишњи план рада Разредног већа који је саставни
део Годишњег плана образовно-васпитног рада школе за школску 2019/2020. годину.
1.2. Формирање одељења (критеријуми)
У четврти разред школске 2019/2020. године уписано је укупно 84 ученика.
Ученици су распоређени у четири одељења Одељења 4/1, 4/2 и 4/4 су према изборном
предмету формирана као мешовита, а сви ученици одељења 4/3 су изабрали грађанско
васпитањекао изборни предмет У табели је приказан број ученика распоређених по
одељењима на дан 01.09.2019.године.
Одељење

Укупно

4/1
4/2
4/3
4/4
Укупно

18
22
23
21
84

Мушког Женског
пола
пола
11
7
15
7
16
7
15
6
57
27

Директор је одредио одељењске старешине за сва четири одељења што је приказано у табели.
р.бр.
1
2
3
4

име и презиме
Снежана Петровић-Кузмић
Снежана Станисављевић
Марија Радисављевић
Снежана Векић

4/1
+

4/2

4/3

4/4

+
+
+

У току 1.полугодишта било је исписа ученика. На крају првог полугодишта број ученика је
мањи за два ученика, који су се исписали, па је дошло до промене броја ученика у одељењу
4/2.
Бројно стање ученика, на крају другог полугодишта школске године по одељењима приказано
је у следећој табели:
Одељење

Укупно

4/1
4/2
4/3
4/4

18
20
23
21

Мушког Женског
пола
пола
11
7
14
6
16
7
15
6
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Укупно

1.3.

82

56

26

Конституисање разредног и одељењских већа

Разредно веће 4. разреда чини укупно 23 наставника. Разредно веће и Одељењска већа за
сва 4 одељења су коституисана на првој седници. Списак чланова већа, предмет и одељења у
којима наставници реализују наставу приказан је у следећој табели:
Рб

Назив предмета

Рб

Име и презиме наставника

1

Српски језик и књижевност

1

Сенка Видаковић

2

Наташа Живковић

2

Енглески језик

3

3

Физичко васпитање

4

4

Математика

5

5

Организација грађења

7

Снежана Петровић-Кузмић

8

Мирјана Марковић Јевтић

9

Милица Премовић

6

Бетон

10

Ивана Мирановић
Снежана Станисављевић
Александар Расулић

Тања Јоцић Стаматовић

Одељења/Групе
41

43
42

44

41

42

43

44

41

42

43

44

41

42

43

44

41

42
43

44

42б

43б

44б

41

42а

43а

44а

7

Железнице

11

Славица Везмар

41

42

43

44

8

Путеви

12

Снежана Векић

41

42

43

44

9

Мостови

13

Иван Миљаковић

41

42а

43а

44а

14

Марија Радисављевић

42б

43б

44б

43

44

10

Металне и дрвене конструкције

15
16

11

Филозофија

17

12

Устав и права грађана

18

13

Верска настава

19

14

Грађанско васпитање

20

Мирјана Шиљић

41

Марија Радисављевић
Тања Вујић
Ненад Стевановић
Драгомир Јанковић
Ана Ерор

41

42

43

44

41

42

43

44

41в

42в

44в

41г

42г

44г

Ненад Стевановић
15

Практична настава

11

42

Снежана Петровић-Кузмич
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9

Мирјана Марковић Јевтић

8

Бранка Цвијовић

18

Марија Радисављевић

12
13
16
14

43а
42а
43б

Тања Јоцић Стаматовић
Гордана Марковић
Иван Миљаковић
Милица Премовић

44а
42б
42а
44б

Број чланова
Одељење
одељењског већа
4-01

14

4-02

18

4-03

17

4-04

18

3.4. Предлог организовања екскурзије
Разредно веће је дало предлог Наставничком већу за програм екскурзије четвртог разреда који
је саставни део Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину. Како је број
ученика пријављених за екскурзију био испод законског минимума, екскурзија није могла
бити изведена.
3.5. Анализа адаптације / социјалних односа ученика
Одељењске старешине четвртог разреда нису имале проблеме са односима међу ученицима.
2.7. Утврђивање распореда писмених и контролних задатака
На првој седници разредног већа утврђен је распоред израде писмених задатака. Писмени
задаци реализовани су према усвојеном распореду.
2.8. Вођење евиденције (Ес дневници)
Увидом у Ес-Дневнике и Матичне књиге педагог и руководилац већа је утврдила да је
документација прегледана од стране комисије за преглед педагошке документације и да су
одељењске старешине благовремено извршавале обавезе у погледу евиденције, што је
констатовано у записницима у Ес-Дневницима (сачињен од стране педагога) . О раду Већа,
документацију (електронску и папирну) редовно води Руководилац.
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2.9.

Рад одељењских старешина

Послови одељењских старешина који су били доминантни у вези су са васпитним радом су:
интензивирање рада са ученицима и родитељима, организација родитељских састанака,
индивидуални разговори са ученицима, укључивање ученика у ваннаставне активности и рад
на часовима одељењског старешине. Такође, рад старешина био је усмерен и на:
социјализацију ученика, изградњу позитивног односа ученика према учењу, развијање личних
одговорности ученика за сопствено напредовање и постигнуте резултате, стимулисање
ученика за постизање бољег успеха као и побољшање социјалних односа међу ученицима,
јачање колективног духа и сарадње са родитељима. Послове око вођења педагошке
документације старешине су благовремено извршавале. Током другог полугодишта, тачније
од 16.03., због епидемије вируса COVID-19, настава је почела да се одвија на даљину тј преко
интернета. Ова online настава је била отежавајућа за рад разредних страрешина које су стално
биле у контакту са ученицима, покушавајући да ученике мотивишу на рад у отежаним
условима. Контакти су одржавани путем мејла, вибера, гугл учионице и телефоном. Посебан
проблем је настао у почетку, јер су и наставници и ученици били приморани да се у кратком
року оријентишу на online наставу. Током времена дошло је до постепеног привикавања на
нову ситуацију.
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3.1. РЕДОВНА НАСТАВА
Редовна настава је одржавана према распореду часова. Изгубљен је занемарљиво мали број
часова.
Приказ успеха у учењу и владању ученика по одељењима и упоредно за сва одељења четвртог
разреда налази се у прилогу овог документа. (Прилог 1).
7.1.6. Уједначавање критеријума оцењивања
Проблем неуједначености критеријума оцењивања није примећен. Ово је тема којом се већ
годинама баве стручна већа.
7.1.7. Анализа изостанака ученика
Број изостанака по ученику по одељењима креће се од 140 до 209,50. Изостанци се правдају
лекарским оправдањима у складу са чланом 84. Закона о основама система образовања и
васпитања који је ступио на снагу октобра месеца 2017.год. и од стране родитеља од којих су
неки спремни да оправдају и онда када, чини се, за то не постоји реалан разлог, што је
евидентирано као проблем. На првој седници утврђени су интерни критеријуми за правдање
којих су се старешине придржавале. Неоправдано изостајање је присутно у великој мери
током првог полугодишта. Разлози су кашњење на часове и бежање са часова. Извесни помак
се појавио почетком другог полугодишта, али због преласака на online наставу није било
могуће испратити тај тренд.
7.1.8. Посете часовима
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Посете часова организоване су у оквиру стручних већа и планиране посете од стране
директора и педагога школе. Руководилац разредног већа током школске године није
посећивала часове одељењског старешине, јер за то није било потребе.
7.1.9. Реализација наставног плана и програма
Планирани наставни план и програм реализован је у свим одељењима. Из предмета практична
настава није било могуће реализовати посете градилишту због епидемије, па су ученици
добили пројектне задатке преко мејла или гугл учионице. Теме пројектних задатака су биле
везане за технологију грађења, иновативне материјале, грађевинску механизацију и зелену
градњу.
7.1.10. Анализа о оствареним резултатима свих видова образовно-васпитног рада
Детаљна анализа је део записника 10. седнице разредног већа.
3.2. ДОПУНСКА НАСТАВА
3.2.1. Одређивање ученика за допунску
Током првог тромесечја и на крају првог класификационог периода предметни наставници су
одредили ученике за допунску наставу из одређених предмета.

3.2.2. Праћење реализације допунске наставе
Увидом у Ес Дневнике констатује се неравномерно присуство на различитим часовима.
Укупно присуство на часовима где је то најпотребније (највећи број слабих) је недовољно.
3.2.3. Праћење развоја ученика и предузимање потребних мера
Одељењске старешине и наставници прате развој сваког ученика и по процени предузимају
одређене мере (израда паноа на адекватне теме, израда презентација на различите теме као
део васпитног рада, плана поправљања оцена, групних радова, награђивање ученика,
усмеравање на учествовање у секцијама и другим ваннаставним активностима у школи...)
На родитељском састанку родитељи су добили информације о распореду термина одржавања
допунске наставе за сваки предмет као и информацију и термину Дана отворених врата за
сваког наставника, секцијама које постоје у школи.
3.3. ДОДАТНА НАСТАВА
За додатну наставу није било великог интересовања ученика.
3.4. ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Сви ученици су са успехом завршили ову школску годину, па није било потребе за разредним
и поправним испитима
3. 5. ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
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3.5.1. Вођење васпитног поступка и изрицање васпитно-дисциплинских мера
Приликом организовања састанака Дисциплинских комисија одељењске старешине су
поштовале нови Закон о основама система образовања и васпитања који регулише васпитнодисциплинску и материјалну одговорност ученика. Током школске године одржано је више
дисциплинских комисија. Одељењске старешине су појачале васпитни рад са ученицима код
којих је уочен проблем, а по потреби je укључиван стручни сарадник. Одељењске старешине
су изрекле 10 укора одељењског старешине, одељењско веће је изрекло 10, директор школе
13, у највећем броју случајева због неоправданих изостанака.
3.6. ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ
3.6.1. Избор најбољег одељења и ученика
Избор најбољег одељења на основу два критеријума, успех и изостанци, је обављен на крају
другог полугодишта 2019/20. године. За најбоље одељење изабрано је одељење IV-3. (
Прилог 2)
На основу школског правилника избодовани су ученици који испуњавају критеријуме за
ученика генерације. За ученика генерације је изабран Илија Милосављевић IV-3. ( Прилог 3)
3.6.2. Похвале (и награде) ученицима
Разредно веће је једногласно усвојило предлоге да се похвале ученици који су остварили
одличан или врлодобар успех и примерно владање на Разредном већу, а да се на
Наставничком већу похвале одлични ученици
Ученици који су похваљени за одличан успех и примерно владање су:
1. Александар Мраовић IV-1 (4,57)
2. Лука Станковић IV-2 (4,50)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мила Калуђеровић IV-3 (4,71)
Илија Милосављевић IV-3 (4,86)
Милица Јовановић IV-3 (4,50)
Дамјан Миладиновић IV-4 (4,57)
Марија Миленковић IV-4 (4,50)
Ћулибрк Марко IV-4 (4,50)

Ученици који су похваљени за врлодобар успех и примерно владање су:
1. Дарко Деспотовић IV-1
2. Урош Ковачевић IV-1
3. Сара Пајић IV-1
4. Ања Марковић IV-1
5. Урош Радовић IV-1
6. Ненад Рокић IV-1
7. Ивана Стојановић IV-1
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8. Андрија Богићевић IV-2
9. Дамјан Зорић IV-2
10 Даниел Ивановић IV-2
11. Харис Рустемовић IV-2
12. Бранка Срдић IV-2
13. Един Ахметовић IV-3
14. Немања Величковић IV-3
15. Милица Максимовић IV-3
16. Драгана Михаиловић IV-3
17. Тамара Петровић IV-3
18. Анђела Павловић IV-3
19. Никола Сушић IV-3
20. Огњен Хрнић IV-3
21. Данило Божовић IV-4
22. Милиновић Ања IV-4
23. Марко Ранђеловић IV-4
24. Марко Урошевић IV-4.
3.7. МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА
3.7.1. Мере за побољшање успеха ученика у учењу и владању
На другој седници одржаној на крају првог класификационог периода није било конкретних
предлога мера, већ је остављено стручним већима из области предмета да дефинишу мере за
сваки предмет.
На четвртој седници, на основу анализе успеха, праћења посећености часова допунске
наставе и анализе фактора који дају најбоље резултате напредовања ученика чланови Већа су
закључили да је вршњачка едукација мера која даје највише резултата у постизању бољег
успеха ученика. Ову меру самостално или у комбинацији са неком другом мером примењује
већина предметних наставника већа.
Такође интензивирање сарадње са родитељима старешине наводе као меру коју спроводе и
која даје ефекте. За време трајања online наставе разредне старешине и предметни наставници
су слали поруке ученицима и стално их опомињали на обавезе. Такође су у кратком року
слали резултате домаћих и тестова, па се такав вид упорности у комуникације показао
успешним.
4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
4.1. Анализа сарадње са родитељима
Најинтензивнију сарадњу са родитељима по природи свог посла остварују одељењске
старешине. Осим тога остваривана је сарадња руководиоца Већа и предметних наставника са
родитељима када је за то било потребе приликом решавања специфичних питања. Опште
запажање је да су родитељи незаинтересовани и мало присутни у школи у току године, упркос
чињеници да добра сарадња између родитеља, старешине и наставника јесте модел сарадње
који у школи постоји.
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Сарадња са родитељима одвијала се кроз родитељске састанке (у просеку су старешине
одржале по три састанка, током „отворених врата“ и најчешће телефонским путем.) Одзив
родитеља на родитељске састанке није задовољавајући. Већина родитеља дође у школу само
на позив одељењског старешине и када је проблем већ ескалирао. Може се рећи да је сарадња
једнострана и одвија се телефонским путем на иницијативу и позив одељењског старешине,
што већина родитеља сматра довољном комуникацијом са школом. Од 16 марта родитељи су
према потреби контактирани телефон од стране разредних старешина.
5. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
5.1. Сарадња са педагогом
Сарадња са педагогом школе одвијала се перманентно кроз: рад са ученицима (индивидуални разговори, рад са родитељима (индивидуални разговори са родитељима),
сарадњу са наставницима и одељењским старешинама, активностима Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривња
5.2. Сарадња са библиотекаром
Сарадња са библиотекаром одвијала се кроз следеће активности: организовање Базара књига у
библиотеци школе у септембру месецу, организовање трибина у школи ., пружања помоћи
ученицима у коришћењу интернета и редовно издавање лектира и књига.Ученици упућени на
друштвено користан рад су помагали у уређењу простора библиотеке.
5.3. Сарадња са васпитачима из Дома ученика
Следећи ученици првог разреда смештени су у Домове ученика:
1. Дарко Деспотовић 4/1 - Слободанка Марић
2. Ненад Рокић 4/1 - Слободанка Марић
Од почетка школске године одељењски старешина Г41 је разговарала са васпитичациом дома
Слободанком Марић, у вези успеха и владања споменутих ученика. Ученици имају примеран
успех и владање и са њима нема никаквих проблема. Разредни старешина је обећао редовно
слање порука на класификационим периодима и по потреби.
6. САРАДЊА СА ТИМОВИМА
6.1. Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња
Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривња остварује се
кроз превентивне активности.
Руководилац већа констатује да су у четвртом разреду у претходном периоду реализоване све
активности које је спровео Тим за заштиту и то:
- одељењске старешине су на часу одељењског старешине упознале ученике са нивоима
насиља (Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и Приручник за
примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља), обрадиле разне теме у
вези насиља.
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У недељи у којој је Дан толеранције у свим одељењима реализован је час одељењског
старешине на тему толеранција, поводом 16.11. - Дана толеранције.
Одељењске старешине су на часовима одељењског старешине обрађивале различите теме као
што су „Алкохолизам„ као и различите презентације са темом Електронског насиља и
„Менталних болести“ рађене од стране ученика као део васпитних мера.
Ученици су учествовали у различитим спортским активностима организованим у школи и
хуманитарним акцијијама.
Није пријављен ни један случај насиља.
У уторак, 19. 11. 2019. године у нашој школи наставници су имали стручно усавршавање на
тему: Активне методе у раду на превенцији вршњачког насиља.
26. новембра 2019. године, гости Ученичког парламента били су инспектори из Полицијске
управе Београда. Разговарало се о превенцији насиља, проблемима зависности и о
одговорности у саобраћају ученика - будућих возача.
6.2.

Сарадња са Тимом за инклузивно образовање

На почетку школске 2019/20 директор је оформио Тим за инклузивно образовање који чине :
Координатор тима , педагог и руководиоци Разредних већа .Тим је израдио свој програм рада
у овој школској години где су дефинисани циљеви задаци .
У четвртом разреду није било ученика са којима би се овај тим бавио.
6.3. Сарадња са Тимом за професионални развој
27.10. Педагог школе је водила поједине ученике на предавање у општини Звездара
везано за професионалну оријентацију ученика.
У библиотеци наше школе 24.01. 2020.године први пут је одржана промоција
Грађевинског факултета из Београда намењена искључиво нашим ученицима.
Доцент др Јелена Драгаш, мастер инж. грађевине и Михаило Димић, који тренутно похађа
мастер студије, пренели су ученицима, углавном четвртог разреда, искуства, услове уписа,
предности студирања и могућности запошљавања свих који се одлуче за ову, у области
грађевинарства, кровну високошколску установу, која ужива велики реноме у Србији и
иностранству. Циљ је успостављање трајне сарадње између школе и факултета који је
логичан наставак школовања наше деце. Планиране посете факултетима и грађевинским
фирмама није било могуће обавити због епидемије вируса COVID-19.
7. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛАТАТA РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА
7.1. Израда извештаја о оствареним резултатима рада
Руководилац већа израђује и подноси извештај два пута годишње.

118

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину

Сва документација у вези рада Разредног већа (записници са седница, извештаји, и др.)
налази се у електронском дневнику.
7.2. Критички осврт на рад разредних већа и предлагање мера за унапређивање рада
Није било предлога, а самим тим ни разматрања мера за унапређење рада разредног већа
Прилог 1.
ШКОЛСКА 2019/2020
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД- ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
укупно ученика
женског пола
мушког пола

српски језик и књижевност
енглески језик
немачки језик
физичко васпитање
математика
организација грађења
бетон
железнице
путеви
мостови
металне и дрвене конструкције
филозофија
устав и права грађана
практична настава
владање
просек

довољан

4-01
18
7
11

4-02
20
6
14

4-03
23
7
16

4-04
21
6
15

4-01

4-02

4-03

4-04

2,56

2,25

3,00

2,48

2,57

2,88

3,00

3,48

2,95

3,08

5.00

-

-

-

5,00

4,47

4,85

4,74

4,52

4,65

2,17

2,15

2,04

2,14

2,13

3.06

2,95

3,04

3,00

3,01

2,50

2,70

2,65

2,67

2,63

3.22

3,00

3,04

3,24

3,13

2,94

2,95

2,70

3,62

3,05

3,50

2,95

3,13

3,05

3,16

2,78

2,40

3,04

2,81

2,76

3,50

3,05

3,35

3,48

3,35

4,39

4,30

3,78

4,14

4,15

4.17

4,30

4,17

4,71

4,34

3,94

4,20

3,91

3,76

3,95

3,28

3,19

3,29

3,33

3,27

4-01
2

4-02
0

4-03
4

4-04
0

6

119

82
26
56
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8
7
1
18

14
5
1
20

9
7
3
23

14
4
3
21

45
23
8
82

190,89
19,10
209,95

195,50
16,80
212,30

122,5
17,48
140

164,10
17,90
182,00

168,25
17,82
186,06

4-01

4-02

4-03

4-04

са укором одељ. старешине

1

4

0

5

са укором одељењског већа

0

6

1

3

са укором директора школе

6

0

3

4

са укором наставничког већа

0

0

0

0

добар
врло добар
одличан
са позитивним успехом
неоцењених
недовољних
са 1 недовољном
са 2 недовољне
са 3 и више недовољних
слабих по ученику
оправданих по ученику
неоправданих по ученику
изостанака по ученику

координатор Већа: Снежана Петровић Кузмић

Прилог 2.

Рангирање 4 разред 2019/20 друго
полугодиште

Ознака
одељења

Средња
оцена
* 100

Изостанци
по ученику

Бодови на
основу
успеха и
изостанака

1

2

3

4=2-3

4-01

328,00

209,94

181,04

4-02

319,00

212,30

170,39

4-03

329,00

140,00

231,00

4-04

333,00

182,05

205,57

максимум
333

минимум
140,00

максимум
231,00

120

10
10
13
0

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину

Прилог 3.

Učenik
generacije

takmič
enje
nastav
ni pr,

uspeh u učenju i
vladanju
kr
aj
1

kr
aj
2

kr
aj
3

kr
aj
4

konk
ursi
izlož
be

sportsk
a
takmič
enja

v

g

d

đ

0

0

1

0

81

0

1

0

0

71

sekc parla
ije ment

zb
ir

mat
ura

a
b
Despoto
1 vić
G
. Darko
41 20 20 20 15
5
0
Mraović
2 Alekasan
G
. dar
41 15 15 15 20
5
0
Milosavl
3 jevic
G
. Ilija
43 20 25 25 25
5
0
Kaludjer
4 ovic
G
. Mila
43 25 25 25 20
5
0
Miladino
5 vić
G
. Damjan
44 15 15 15 20
4
1
Milenko
6 vić
G
. Marija
44 15 15 15 20
5
0
Руководилац већа 4 године : Снежана Петровић Кузмић

0

0

2

2

10
4

0

0

0

0

10
0

0

1

3

0

74

0

0

4

0

74

14. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА СА
ИЗВЕШТАЈИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕДОВНЕ, ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И
ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
14.1 Стручно веће за области предмета Српски језик и књижевност и страни језик
Стручно веће чине:
Владимир Николић (српски језик и књижевност: 2/1–2/4);
Наташа Живковић (српски језик и књижевност: 1/1 - 1/4, 4/2, 4/4);
Сенка Видаковић (српски језик и књижевност: 3/1 - 3/4, 4/1, 4/3);
Ивана Мирановић (енглески језик: 1/1, 2/1 - 2/4, 4/1 - 4/4);
Сања Радивојевић (енглески језик: 1/2–1/4, 3/1–3/4).
У складу са Годишњим планом рада за школску 2019/2020. годину, чланови Стручног већа за
област предмета српски језик и књижевност и страни језик, остварујући наставне планове и
програме за предмете српски језик и књижевност и енглески језик, баве се постизањем
образовних, васпитних и развојних циљева и задатака.
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Планирање и праћење рада Стручног већа:
Чланови Стручног већа крајем августа 2019. године усвојили су предлог Годишњег плана
рада Већа.
Израђен је план стручног усавршавања наставника за школску 2019/2020. годину.
Усаглашени су глобални и оперативни планови за оба предмета.
Постигнут је договор о заједничком дидактичко-методичком минимуму при изради припрема
за час.
Утврђена је обавезна ученичка литература.
Утврђени си заједнички критеријуми и облици вредновања рада ученика – критеријуми
оцењивања на нивоу Стручног већа за оба предмета.
Планиране су ваннаставне активности: планирана је посета Међународном београдском сајму
књига, организовање Дана страног језика, Дана матерњег језика, Светосавске приредбе, Дана
школе.
Организационо-техничка питања:
Почетком септембра 2019. године израђен је предлог плана рада израде писмених задатака и
достављен сваком разредном већу на разматрање.
Сваки наставник је упознао ученике са терминима и местом одржавања часова допунске и
додатне наставе и секција, дефинисане распоредом часова.
Настава српског језика и књижевности одвија се у два кабинета, а енглеског језика у једном.
Кабинети су опремљени, а о очувању и потребама воде рачуна руководиоци кабинета и сви
наставници.
Чланови већа достављају списак књижевно-уметничких дела и литературе неопходних за
наставу библиотекару школе у циљу богаћења библиотечког фонда и унапређивања рада.
Реализација образовно-васпитног рада:
У оквиру реализације образовно-васпитног рада разрађени су образовни циљеви и задаци,
израђен је и спроведен иницијални тест у првом и другом разреду. Утврђени су критеријуми
оцењивања, изабрани су облици и методе рада, као и адекватна наставна средства. Успех
ученика је праћен и анализиран на крају оба класификациона периода. Анализа успеха на
сваком класификационом периоду дата је у прилогу записника са састанака Стручних већа и
део је педагошке документације овог Стручног већа.
Међу мерама за побољшање успеха присутне су: примена различитих облика и метода рада
у циљу лакшег савладавања предвиђеног градива и остварености предвиђених циљева и
исхода – рад у пару, групни рад, вршњачка едукација, укључивање ученика у процес наставе,
израда презентација, самовредновање, примена мотивационих поступака у настави језика и
књижевности, мотивисање ученика да редовно похађају допунску наставу, укључивање
ученика у ваннаставне активности, постављање пред ученике различитих задатака у складу са
њиховим знањем и могућностима (диференцирање), учешће на такмичењима и школским
приредбама.
Након проглашеног ванредног стања и прекида непосредног рада са ученицима, 17. марта
почело се са образовно-васпитним радом на даљину. Убрзо након почетног прилагођавања и
ученика и наставника на новонастале околности, комуникација са ученицима је успостављена
преко имејла и вибер група, а наставни материјали су се налазили на сајту школе у форми
презентација, интерактивних квизова знања, истраживачких и домаћих задатака, вежбања,
тестова и др.
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И ученици и наставници су се брзо прилагодили новим околностима, у наставни процес су
укључени разни веб алати за наставу на даљину, најзаступљеније је коришћење платформе
Гугл учионица, ученици су упућивани на ТВ часове који се се реализовали на РТС каналима, а
били су доступни и на платформи РТС Планета, као и на друге видео часове доступне на
интернету. Предметни наставник енглеског језика Ивана Мирановић у току наставе на
даљину радила је на пројектној настави са ученицима четврте године на тему „Живот у време
Корона вируса“. Ученици су радили у мањим групама или у пару на изради презентација.
Настава на даљину је званично трајала до 31. маја, али и у месецу јуну предметни наставници
су радили на обради, обнављању и систематизацији градива. Поједини ученици су
приступили усменом одговарању преко Zoom апликације, док је минималан број ученика
одговарао усменим путем у просторијама школе.
Додатна, допунска и припремна настава:
Часови допунске наставе су одржавани према распореду утврђеном почетком школске
године. На нивоу свих разреда посећеност допунске наставе у првом полугодишту била је
слаба, као и мотивисаност ученика да је похађају. Часове додатне наставе похађали су
ученици који су учествовали у припреми Светосавске приредбе. Услед новонастале ситуације
изазвне вирусом Ковид-19 и преласком на учење на даљину, сви предметни наставници су
остваривали додатну комуникацију преко доступних веб алата са ученицима ради лакшег
савладавања наставног програма у циљу остваривања исхода планираних предметом наставе.
Предметни наставници четврте године, Сенка Видаковић и Наташа Живковић за српски језик
и књижевност и Ивана Мирановић за предмет енглески језик, држали су припремну наставу за
матуранте која се одвијала путем доступних веб алата.
Ваннаставне активности:
У организацији Стручног већа за области српски језик и књижевност и енглески језик,
поред традиционалног обележавања Дана језика, уприличена је Светосавска приредба, коју су
припремили предметни наставници Наташа Живковић и Владимир Николић у сарадњи са
осталим члановима Стручног већа и у сарадњи са предметним наставником музичке културе
Аном Ерор. У приредби су учествовали ученици прве и друге године са редовном поставком
школског хора. Предметни наставник српског језика и књижевности Сенка Видаковић
одржала је 9. марта предавање на тему „Женски архетипови“ у склопу међупредметног
пројекта „Образовање за родну равноправност“. Због увођења ванредног стања приредба за
Дан школе је отказана из здравствено-безбедносних разлога, док су друге планиране
активности (Недеља здравља, Дан словенске писмености и културе) одложене због
немогућности да се реализују.
Остваривање сарадње са другим Стручним већима и стручним сарадницима:
Међупредметна корелација је присутна готово на свим часовима, а наставници указују на
везе са осталим предметима када наставни садржај отвара такве могућности, јер би без тога би
било немогуће замислити квалитетну наставу.
Усклађивање распореда одржавања писмених задатака, тестова знања и ваннаставних
активности присутно је током наставног периода.
Спроведен је улазни тест из енглеског језика у првом разреду и српског језика у првом и
другом разреду.
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Чланови Већа су сарађивали са педагогом према потреби. Педагог је посећивала часове
српског и енглеског језика према плану посета који се планира за сваки месец.
Чланови Већа редовно сарађују са библиотекаром школе, која неретко присуствује
састанцима Стручног већа и сарађује при свим ваннаставним активностима овог Већа.
У току наставе на даљину, педагог школе је активно пратила извођење и реализацију наставе
преко Гугл учионице, где је пружена додатна подршка у реализацији наставе за ученике који
наставу похађају по индивидуално образовном плану.
Стручно усавршавање:
61. Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности у организацији
Друштва за српски језик и књижевност (К-1, П-6 каталошки број 833) одржаном у фебруару
2020. године похађао је наставник Владимир Николић.
Чланови Већа су имали стручно усавршавање у установи на тему „Примена акционих и
експресивних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и
умањивању штетних последица вршњачког насиља”, који је одржан 19. новембра 2019.
године у школским просторијама (К-3, П-4, каталошки број 01-023).
У децембру 2019. године чланови већа су имали стручно усавршавање у просторијама школе
на тему „Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у
средњим стручним школама“ (К-2, П-3 каталошки број 423/69).
Чланови већа су у току наставе на даљину, у априлу месецу, путем интернета успешно
савладали онлајн програм: „Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка
исходима учења“ Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем
153-02-00027/2017-07.
Праћење резултата рада Сручног већа за област предмета српски језик и књижевности и
други страни језик:
АНАЛИЗА УСПЕХА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.
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Упоредном анализом резултата за последње три године, као и анализом резултата
постигнутих у току наставног периода за школску 2019/2020. годину, узешви у обзир
околности изазване преласком на наставу на даљину од 17.марта 2020. године, Стручно веће
је констатовало да је резултат постигнут у току ове школске године бољи у односу на
резултате постигнуте претходних година. Сви ученици из оба наставна предмета успешно су
завршили наставну годину са позитивним резултатом, није било недовољних и неоцењених
ученика. Из приложених табела може се констатовати да су резултати постигнути и на нивоу
разреда и на нивоу предмета из предмета Српски језик и књижевност већи за скоро пола
оцене у односу на претходне године (средњи просек на нивоу свих разреда је 2,79). Највећи
број ученика имао је успех довољан 45,3% и добар 34,70%, док је број ученика са врлодобрим
14,80% и одличним успехом 5,17% знатно мањи. Упоредном анализом за предмет Енглески
језик, констатовано је да средња оцена предмета нижа за пола оцене у односу на резултате
постигнуте претходне школске године (средњи просек на нивоу свих разреда је 3,01). Број
ученика са одличним успехом на нивоу свих разреда је 17,90%, са врлодобрим успехом
15,06%, са добрим успехом 17,71% и са довољним успехом 49,31%.
Чланови Стручног већа су констатовали да је велика већина ученика успешно одговорила на
нове изазове у току наставе на даљину. Ученици си могли да приступе наставним садржајима
када им је то одговарало и да прилагоде учење својим могућностима уз поштовање
предвиђених рокова за предају радова, што је за резултат имало боље оцене на крају
наставног периода. Код одређеног броја ученика уочено је слабије сналажење у раду на
рачунару и на онлајн платформама, као и код мањег броја ученика непоседовање рачунарске
опреме и интернета. Стручно веће је констатовало као недостатак наставе на даљину
изостанак личног контакта са ученицима, јер је природа самих предмета таква да је жива реч
основни и главни чинилац наставе. На основу запажања и утисака Стручно веће се сагласило
да је потребно радити на унапређењу дигиталних компетенција као и на увођењу дигиталних
алата у редовну наставу као једну од мера за побољшање успеха и напредак ученика у
образовно-васпитном процесу наставе и учења.
Уџбеници и приручници за школску 2020/2021. годину:
Чланови Стручног већа су испратили измене и допуне уџбеника и предложили списак
уџбеника за сва четири разреда оба наставна предмета.
Списак уџбеника за школску 2020/2021. годину:
Српски језик и књижевност:
- „ЕДУКА“ - Читанка за први разред гимназија и средњих школа, Аутори: др Ана
Стишовић Миловановић, др Оливера Радуловић и др Вукосава Живковић, 2018;
- „ЕДУКА“ - Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Аутори: др Ана
Стишовић Миловановић и др Вукосава Живковић, 2014;
- „KLETT” - Српски језик 1, читанка за први разред гимназија и средњих стручних
школа, Миодраг Павловић, 2015;
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- „KLETT” - Српски језик 2, читанка за други разред гимназија и средњих стручних
школа, Миодраг Павловић, 2015;
- „KLETT” - Српски језик 3, читанка за трећи разред гимназије и средњих стручних
школа, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, 2015;
- „KLETT” - Српски језик 4, читанка за четврти разред гимназије и средњих стручних
школа, Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, 2015;
- JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” - Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије
и средње школе, Љиљана Николић, Босиљка Милић, I – IV, 2019.
Енглески језик:
- JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ - Енглески језик – текстови за I, II, III i IV разред
грађевинске и архитектонске школе”, аутори: Марина Цико и Светислава Ранковић,
2019, 6. прештампано издање;
- JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ - IMPROVING ENGLISH 1 – Енглески језик за први разред
гимназије и средњих стручних школа, аутори: Катарина Ковачевић и Гордана
Марковић, 2019, треће прерађено издање, за I и II разред;
- Oxford University Press - New Headway, Intermediate, fourth edition, аутори: John and Liz
Soars, 2012. за III и IV разред.
ДОДАТНА ЛИТЕРАТУРА:
- „ЕДУКА“ - Српски језик за први разред гимназија и средњих стручних школа,
Аутори: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић, 2018;
- „ЕДУКА“ - Српски језик за други разред гимназија и средњих стручних школа,
Аутори: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић, 2014;
- „KLETT” - Српски језик 1, граматика за први разред гимназије и средњих стручних
школа, Весна Ломпар;
- „KLETT” - Српски језик 2, граматика за други разред гимназије и средњих стручних
школа, Весна Ломпар, Александра Антић;
- „KLETT” - Српски језик 3, граматика за трећи разред гимназије и средњих стручних
школа, Весна Ломпар, Александра Антић;
- „KLETT” - Српски језик 4, граматика за четврти разред гимназије и средњих стручних
школа, Весна Ломпар, Александра Антић;
- JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” - Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе,
Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, I – IV;
- JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” - Теорија књижевности за гимназије и стручне школе, Иво
Тартаља I – IV;
- МАТИЦА СРПСКА, Правопис српског језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато
Пижурица, I – IV;
Предлог поделе часова по предметима за наставни период 2020/2021. године
Српски језик и књижевност:
Наташа Живковић: Г11, Г14, Г21-Г24;
Сенка Видаковић: Г12, Г13, Г41-Г44;
Владимир Николић: Г31-Г34;
Енглески језик:
Ивана Мирановић: Г11-Г14, Г21, Г31-34;
Сања Радивојевић: Г22-Г24, Г41-Г44.
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Председник Стручног већа:
Владимир Николић

26.6.2020.

14.2 Стручно веће за област друштвених предмета
Извештај садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Реализација наставе и анализа успеха
Настава на даљину
Расподела предмета / наставни фонд и предметни наставници
Допунска настава, додатна настава и стручно усавршавање
Ваннаставне активности и активности у оквиру секција
Закључак

Након усвајања Плана и програма са изменама и допунама у августу и септембру месецу
2019.године, конституисано је Стручно веће за област предмета друштвених наука, тако да
састав овог већа у 2019/20. школској години чинили следећи професори:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ненад Стевановић, проф Устава и права грађана и Социологије
Влајковић Гордана, проф Географије
Јанковић Драгомир, вероучитељ и Благојевић Јован, вероучитељ
Нешић Петар, проф Историје
Вујић Тања, проф Филозофије
Станисављевић Снежана, проф Физичког васпитања
Радисављевић Саша, проф Физичког васпитања

Није било промена у подели по предметима нити замена у току школске године осим
у периоду онлајн наставе када је вероучитељ Радмило Кошутић био уместо колеге Д.
Јанковића. Одржано је 5 седница овог стручног већа у току текуће школске 2019/20. године.
1. Реализација наставе
Што се тиче реализације наставе, она је готово у потпуности реализована у свим
предметима и није било већих одступања с обзиром на планиран и одржан фонд часова. Од
тога 14 недеља је реализовано у настави на даљину, а такав вид наставе подразумевао је
дневни па и ноћни-вечерњи онлајн статус. Реализовано је 6 седница стручног већа од тога
једна је и онлајн јер је у току другог полугодишта дошло до промене у начину реализације
наставе, због епидемије корона вируса, комплетна настава реализована је као настава на
даљину/. За реализацију 5. седнице коришћена је видео конференција – Зум.
Настава на даљину
Oвај вид наставе, из искуства предметних наставника овог Већа, има и својих
предности и својих недостатака. Рад на даљину не потврђује искуства из практичне
интерактивне наставе у класичном одељењу јер недостаје реална ситуација и проверљивост
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таквих одговора, међутим предност је свакако у већој ангажованости ученика у самосталном,
групном или раду у пару. Преовлађује усклађеност и форма а недостаје развијена појмовна
повезаност у садржају наставног градива које ученици треба да усвоје у настави на даљину.
Тромесечна активност у овом виду наставе је ипак и доста захтевна и исцрпљујућа као облик /
метод наставе али и ефикасније од класичних наставних метода и облика у редовној настави.
Ученици су такође били преоптерећени бројем домаћих задатака али су одговори били у
електронском фидбеку у таласима и кванитативно изражени а међусобна повезаност и
присуство на рачунару (телефону) и дуготрајно одсуство из школе омогућило је смањивање
великог броја изостанака у редовној настави.
У току другог полугодишта било је предвиђено да се реализује и пројектна настава,
међутим није реализована због познатих услова. Што се тиче новог профила Грађевински
техничар, у трећем разреду долази до промена у називу предмета Социологија у Социологија
са правима грађана, док предмет Филозофија и Устав и права грађана нису у програму за овај
профил у 4. разреду. Веће је разматрало овај програм и донело закључак о потреби да се фонд
наставе правилно распореди и да се планови и програми изведу према прописаним
програмима, односно да се усвоји уџбеник уколико буде објављен у наредној школској
години (или да се ради са комбинацијом два уџбеника).
Анализа успеха
У поређењу успеха на крају и на полутодишту школске године можемо рећи да је он на
завидно добром нивоу у условима у којима је настава реализована, да смо постигли 4,17
просечну оцену што је већа од 3,54 колика је била на полугодишту.
Укупна просечна оцена на крају износи 4,17 што је за 0,63 боље него на полугодишту,
што је на нивоу из претходних година а у складу са општим трендом који је присутан као
последица стандарда квалитета у настави ових предметае. Овоме посебно доприноси успех из
свих предмета који је у просеку већи за скоро пола или више од пола оцене. Посматрано
појединачно по предметима: Физичко васпитање у сва четири разреда је скоро на 5,00,
Социологија са 3,75 на 4,20, Устав и права грађана са 3,89 на 4,15, Географија са 2,81 на 3,31,
Филозофија са 2,98 на 3,35 Историја са 2,60 на 3,28.
Подаци се налазе у табели 1.
У сваком случају, просечна оцена је стабилна и задовољавајућа што сведочи о
усвојеном стандарду у наставном раду током школске године. Анкета ученика показала је и
да треба предузети одговарајуће мере којима ће се допринети бољој и квалитетнијој настави
али доста је и на одговорности ученика у доласку на редовну наставу и правдању часова. У
овом случају примена наставе на даљину даје и ефекте у реализацији и постигнућима ученика,
негде боље негде ефикасније негде још увек недовољно знамо о свим могућим ефектима
оптерећености ученика односно педагошком раду и квалитету у непосредном интерактивном
наставном процесу.
Табела 1.
Успех на полугодишту и на крају школске године2019/20. по предметима Стручног већа
за област предмета друштвених наука, по разредима
Назив
предмета

Разред

Географија

Први разред

Просечна
оцена
Полуг./ Крај
2,81/ 3,31
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Историја 1
Први разред
2,60/ 3,28
0
0
0
3,28
Физичко вас. 1 Први разред
3,69/ 5,00
0
0
1
5,00
Физичко вас. 2 Други разред
4,57/ 4,90
0
0
0
4,90
Физичко вас. 3 Трећи разред
3,34/ 4,65
0
0
2
4,65
Физичко вас. 4 Четврти разр.
4,10/ 4,70
0
0
0
4,70
Филозофија
Четврти разр.
2,98/ 3,35
0
0
0
3,35
Социологија
Трећи разред
3,75/ 4,20
0
0
0
4,20
Устав и пр.гр.
Четврти разр.
3,89/ 4,15
0
0
0
4,15
УКУПНО
0
0
3
3,54/ 4,17
4,17
Напомена:
Веронаука и Грађанско васпитање се оцењују описном а не бројчаном оценом.
Расподела предмета по професорима за школску 2020/21. остаје иста са фондом часова:
СОЦИОЛОГИЈА
Ненад Стевановић, 4 одељења. трећег разреда, 2 часа
недељно, уџбеник као и прошле године са променом профила чека се излазак из штампе новог
уџбеника ако га буде. У настави комбинација два уџбеника: Владимир Ђурић, Устав и права
грађана и Социологија, Владимир Вулетић, Клет
Социологија 8 часова 40%, Устав и права грађана 4 часа 20% и Грађанско 1 час 5%. Укупно
65%
ФИЛОЗОФИЈА
Тања Вујић 4 одељења четвртог разреда Г41,Г42,Г43,Г
44 2 часа недељно, часова укупно 40%. Што се тиче уџбеника, остаје исти. Филозофија за
средњу школу, аутори: Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић, издавач Завод за
уџбенике и наставна средства.
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Ненад Стевановић 4 одељења четвртог разреда, 1 час
недељно исти уџбеник. Владимир Ђурић, Устав и права грађана, Нови Логос.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Снежана Станисављевић и сва одељења првог и трећег
разреда и 2 одељења у другом разреду 100%. Саша Радисављевић два одељења другог разреда
и сва одељења 3 разреда 60% . Користе се постојећи приручници.
ГЕОГРАФИЈА
Љиљана Влајковић 4 одеље ња првог разреда, 2 часа
Географије 40%, уџбеник Мирко Гргић, Географија за 1. и 2. разред средњих стручних школа,
Завод за уџбенике и наставна средстава.
ИСТОРИЈА
Петар Нешић Историја у првом разреду 4 одељења 40% и
изборни предмет Нова поглавља историје једно одељење 10%.
Уџбеник Историје за први разред средњих стручних школа, Драгољуб М Кочић, Историја за
други разред средњих стручних школа, аутора Ивана М Бецића.
НОВА ПОГЛАВЉА ИСТОРИЈЕ Петар Нешић 1 одељење. 2 часа, нема уџбеника.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Ана Ерор, чека расподелу у првом разреду,2-3-4
Грађанско, Ненад Стевановић 4 разред, једно одељење. Користе се постојећи приручници
као и ранијих година.
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ВЕРОНАУКА
Драгомир Јанковић, чека расподелу у првом разреду, 3-4
50%. Јован Благојевић Г22 Г 23 Г 24, први разред чека расподелу,35% уџбеници нису
штампани.
Ваннаставне активности и секције
Сви наставници у овом стручном већу редовно сваке године узимају учешћа у овом виду
својих наставних обавеза и појединачно или тимски реализују неке од планираних
ваннаставних активности. Активности у оквиру наставе Физичког васпитања и као и
Шаховске секције су редовне и бројне у организацији школских такмичења и реазлизацији
часова секција. Нарочито је већи број спортских активности (стонотениски турнир,
одбојкашки турнир, фудбалски турнир) захваљујући ангажовању професора Радисављевић
Саше и Станисављевић Снежане. Одржана је и ревијална одбојкашка утакмица између
наставника и професора још један допринос афирмацији спортског и такмичарског духа у
школи.
Секција Млади филозофи је одржана са једним ђаком – 3 часа. Неколико наших ученика
првог разреда, чланова Географско-историјске секције, посетило је 16.01.2020. Музеј афричке
уметности. Посету су организовали руководиоци секције, наставници Љиљана Влајковић и
Петар Нешић. Ученици су били у прилици да виде сталну поставку музеја која садржи збирку
макси и фигура са простора западне Африке. Поред тога, ученици су обишли тематску
изложбу посвећену култури лова са ових далеких географских простора. Изложени предмети
представљени су уз информације о пореклу, етничкој припадности и функцији, што је
омогућило посетиоцима да прошире своја сазнања о њиховом значају унутар заједнице из које
су потекли.
Ваннаставне активности организују и остале колеге, Јован Благојевић, Љиљана Влајковић,
Драгомир Јанковић према приликама и распореду обавеза. У току другог полугодишта није
било ваннаставних активности јер се одвијала настава на даљину а самим тим ученици и
наставници су остали код куће због епидемије вируса. Активне секције у оквиру овог већа су
наведене као и Шаховска, Историјско-географска, Кошаркашка, Млади филозоф.
Допунска и додатна настава и стручно усавршавање
Сваки члан већа сходно прописаној 40-часовној структури ангажован је на реализацији
допунске, додатне наставе и остварује допунске часове где постоји потреба с озбиром на број
слабих оцена (Географија и Историја), тако да се од наставника у овим предметима очекује да
организују и одрже часове допунске наставе у току наредног полутодишта. Додатна настава
одржана је из Географије – 6 часова i 17 часова додатне из предмета Физичко васпитање.
Чланови овог стручног већа учествовали су на семинару који је током првог полугодишта био
организован у нашој школи а чија је сврха била едукација у области педагошког и
психолошког рада и примене техника и метода у редовној настави, „Примена акционих и
експресивних техника у педагошкоком раду у циљу превенције, подизања нивоа свести и
умањивања штетних последица вршњачког насиља“ 19.11.2019. у оквиру Компетенција за
подршку развоју личности.
Закључак
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Стручно веће за област предмета друштвених наука и ове школске године са успехом
остварује своје обавезе и задатке а чланови учествују у раду стручних тимова и органа школе
на њиховим седницама, реализују се договорене активности и коориднира према
активностима других стручних већа. Очекујемо и даље добру сарадњу, тимски рад и
реализацију циљева наставе и циљева које школа поставила као установа у току ове школске
године као и у дужем временском периоду без обзира на промене у програму реалне се
могућности да ово Веће достиже максимуме свог стандарда у раду и у наредним годинама .

Руководилац стручног већа
Ненад Стевановић, проф Социологије

23.06.2020.

14.3 Стручно веће за област предмета Математика и природне науке
На почетку школске године руководилац стручног већа је у сарадњи педагогом и члановима
већа израдила Годишњи план рада стручног већа. План рада стручног већа предвиђа да се на
састанцима остваре следеће активности:
1. Планирање рада стручног већа
2. Организационо-техничка питања
3. Реализација образовно-васпитног рада
4. Остваривање сарадње са другим стручним већима, стручним сарадницима, стручним
друштвима, факултетима, институтима, предузећима и установама
5. Стручно усавршавање
6. Аналитичко-истраживачки рад

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА
Ове школске године стручно веће чине професори:
Весна Раџић, Драгана Драгичевић, Биљана Николић, Александар Расулић, Тереза Ракић, Магдалена
Поповић, Ана Фодора, Марија Ђуровић, Олгица Митровић.
Руководилац већа за школску 2019/20. годину је Биљана Николић, наставник математике и
рачунарства и информатике, а заменик Тереза Ракић, наставник физике.
Током године одржано је 7 састанака, у првом полугодишту 3 у другом 5.На састанцима су разматране
теме из годишњег плана рада, али у дргом полугодишту теме су биле везане за новонасталу ситуацију
и рад у условима ванредног стања
Стручно веће конституисано је 18. септембра 2019. године на свом првом састанку и направљен
договор око израде годишњих и опеативних планова рада.
Задужења наставника за 2019/2020 у настави виде се из доње табеле, где се последња колона односи
на остала задужења
Ред.
бр.

Име и презиме
наставника

1.

Драгана
Драгичевић

2.

Весна Раџић

3.

Биљана
Николић

4.

Александар
Расулић

Предмет

Одељења у којима
наставник предаје

Ваннаставне и остале
активности наставника

математика

Г21, Г22, Г23,Г24

рачунарство и инф.

Г13/Б, Г14А/, Г14/Б

математика

Г11, Г12, Г13, Г14

Координатор другог разреда;
доп; дод. Координатор за
Есдневник одељ. стр. Г21;
одељ. стр. Г13;

рачунарство и инф.
математика

Г12/А, Г12/Б, Г13/А,
Г31, Г32, Г33, Г34,

рачунарство и инф.

Г11/А

математика

Г41, Г42, Г43, Г44

рачунарство и инф.

Г11/Б
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апликацију Е-упис
Руководилац тима за
самовредновање, заменик
руководиоца већа

5.

Тереза Ракић

физика

Г11,Г12,Г13,Г14,Г21, Г22,
Г23, Г24, Г33, Г34

6.

Магдалена
Поповић

физика

Г31, Г32

Ученичка компанија

7.

Ана Фодора

биологија

Г12, Г13, Г14

Ученичка компанија

8.

Марија Ђуровић

биологија

Г11

9.

Олгица
Митровић

хемија

Г11, Г12, Г13, Г14

2. ОРГАНИЗАЦИОНО–ТЕХНИЧКА ПИТАЊА
Како 4 члана већа раде у по најмање 2 школе немогуће је одредити термине одржавања састанака да
сви чланови буду присутни, па су састанци организовани према тренутној ситуацији и потреби. На
првом састанку одређени су оквирни термини одржавања писмених задатака, иницијалних тестова,
петнаестоминутних провера, полугодушњих и годишњих тестова, реализација манифестације „Мај
месец математике 2020“, такмичења „Мислиша“ и обележавање међународног дана броја Пи.
Почетком школске године кабинети су опремљени са по 4 велика пластична троугла, а наставници су
после обуке у трајно власништво добили Casio калкулаторе који ће бити дозвољени на матури.
С обзиром да нови профил који у нашој школи улази у трећу годинуи има изборни предмет „Одабрана
поглавља математике“ стручно веће је донело одлуку да се за тај предмет користе 3 уџбеника, тј. онај
који се користи за редовну наставу математике у трећој години:
„ Математика са збирком задатака за трећи разред средње школе “ издавач завод за уџбенике, аутори
Владислав Милошевић, Ратко Ненадовић, Миодраг Ивовић, Крстомир Симић. Као и уџбеници који су
коришћени у првом и другом разреду, јер се у њима налазе делови градива који су обухваћени
изборним предметом. Из другог разреда уџбеник МАТЕМАТИКА за други разред средње школе
издавач завод за уџбенике, аутори Градимир Војводић, Војислав Петровић, Радивоје Деспотовић и
Бранимир Шешеља. Из првог разреда уџбеник MATEMATИKA за први разред средње школе издавач
завод за уџбенике и наставна средства, аутори Павле Миличић, Владимир Стојановић, Братислав
Боричић, Зоран Каделбург.
За предмет екологија уџбеник је Екологија и заштита животне средине за 1. разред средње школе,
издавач завод за уџбенике, а аутори Иво Савић и Вељко Терзија
Како је почетком другог полугодишта проглашено ванредно стање због епидемије изазване вирусом
КОВИД-19, школа а самим тим и ово стручно веће реализовали су наставу на даљину. Настава је
организована преко сајта школе појединачно за свако одељење, где су постављани материјали за
сваки предмет. Динамику постављања материјала у сарадњи са педагогом школе направио је
директор, а два члана овог стручног већа била су директни реализатори активности постављања
материјала на сајт током целог полугодишта.
Активности у оквиру електронског дневника обављане се успешно, као и рад у апликацији Е-упис.
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
У оквиру редовне наставе из свих предмета стручног већа реализовани су годишњи планови и
програми рада. Од ове године настава и у првој и у другој години реализује се за нови профил
грађевински техничар, са новим наставним програмима за предмете из стручног већа. Рад са
ученицима код којих постоји потреба за рад по ИОП настављен је и ове године уз одговарајућа
документа, координатор друге године Драгана Драгичевић и предметни професори уз консултације са
педагогом дефинисали су садржај активности и исходе, односно садржаје учења и стандарде
постигнућа. Рад је реализован по прилагођни наствним материјалима за предмете математика, и
физика.
После улазног теста (интерни) и анализе резултата, наставници су у складу са резултатима улазних
тестова направили план подизања нивоа знања показаног на тестовима. Ученици су показали изузетно
низак ниво знања али и ангажовања јер су знали да резултати не утичу на оцену. С тога су тестове
исправили и урадили за домаћи задатак, а на основу резултата одређени су ученици за допунску
наставу. После прегледа и провере на часовима допунске наставе распоредити ученике по наставним
темама како би се у што краћем року припремили за предстојеће градиво.
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На другом састанку извршена је анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода;
дефинисан предлог мера за побољшање успеха и извршена анализа рада по ИОП1.
Успех на 1. тромесечју могуће је посматрати вишеструко. Код предмета биологија и хемија постигнут је
успех приближан прошлогодишњем и како предмете предају исти наставници може се рећи да
резултати показују да су генерације сличне и да није постигнут значајнији помак. Слични су резултати и
у предмету физика, где такође постоји континуитет у смислу предавача, али помака из године у годину
нема већ је понегде број недовољних оцена чак повећан. У предмету математика, по броју недовљних
оцена у првој години види се да је рад веома отежан. У другој и трећој години могуће је посматрати
напредак генерација којима предаје исти предавач. У другој години резултати су нешто слабији него
претходне године.У трећој години број недовољних оцена за 10 процената повећан у односу на исти
период прошле године. Ово је последица изузетно великог броја изостанака које одељење Г31 прави
у овој школској години. У четвртој години, за разлику од прошле када је број недовољних оцена био
изузетно велики, сада је незнатан. Оно што је очигледно у свим случајевима да изостанци имају
директан утицај на успех ученика, те да се започете мере морају континуирано примењивати.
Други важан моменат је да као што смо сви дужни да водимо рачуна о српском језику и на то нас
обавезује закон, тако би требало да сви који имају наставу из предмета који у себи укључује садржаје
математике на одређени начин буду одговорни према математичким садржајима у тим предметима. У
овом случају да би ученици стално били у тренингу везаном за способност основног аритметичког
рачуна са малим бројевима, предлог је да се приликом било каквог израчунавања (евентуално уз
употребу калкулатора) тражи од ученика да изведу дату операцију са малим бројевима напамет, пре
него што се употреби рачунар. Битно је да ученик има свест о датим величинама, знаку и сл. Тек тада
треба приступити механичкој употреби рачунара тј. калкулатора. Ово је могуће изводити у настави
разних предмета (историја, социологија, филозофија...) јер су у питању мали бројеви и једноставан
математички модел. Ако се у дискусији постави питање да се тиме губи време, нагласити да на тај
начин ученици бивају приморани да на сваком часу уложе мали напор који оснажује свест о основним
рачунским операцијама, што ће имати ефекта на резултате учења свих предмета, а за нас је
најважније да очекујемо сигурније извођење операција у настави математике.
Ти једноставни садржаји су укључени у стандарде за основну школу, па је и програм математике такав
да се подразумева да сви ученици сигурно владају њима. Нажалост, већина наших ученика није
савладала те садржаје у погледу тачности, брзине и увежбаности.
За ИОП у другој години, за математику је материјал у прилогу, док ће за физику бити достављен у
току наредног тромесечја.
Анализом рада у другом тромесечју су обухваћени предмети математика и физика, док је о
предметима биологија и хемија, руководилац пренела податке које су колегинице доставиле.
Заједнички утисакје да је генерација првака нешто слабија него претходне године, па је уложен
додатни напор у раду са њима да би се постигао овакав резултат. Што се тиче предмета математика
генерација је изузетно слаба, па се више не може рачунати ни са тим да се таблица множења зна, те
се улажу изузетни напори како на редовној тако и на допунској настави да се постигне довољан ниво
знаља, је само у ретким случајевима постигнуто да се писмени задаци не понављају. У другој години,
која такође има 3 часа недељно ситуација је слична, док у трећој и четвртој у којој је фонд 4 часа
изостајање ученика игра изузетно велику улогу, што се види и по броју недовољних оцена на
полугодишту. У првој и другој години велики је број ученика која немају концентрацију да прате у
континуитету наставу, па је потребно мењати динамику часа како би се остварио планирани циљ. У
трећој години, у једном одељењу где одељењски старешина предаје статику, кроз посету часова
статике и обрнуто, а и кроз размену материјала постигнут је нешто бољи резултат па ће то бити
примељено и у другим одељењима у наредном периоду. С обзиром на изостанке ипак је број
неоцењених ученика мали.
У другом полугодишту састанци су оджавани преко Вибера или Зоома и других платформи, а један у
ужем саставу и у школи. Изузетна пажња посвећена је прилагођавању свих делова наставног процеса
новонасталим условима. Наставни материјали – предавања, вежбе, тестови и остало у одређеној
динамици постављани су на сајт школе и у гоогле учионице, док је са ученицима којима је то било
потребмо због недостатка опреме контактирано кроз вибер групе или преко одељењског старешине.
Наставни садржаји и домаћи задаци су прилагођени оваквом начину рада и водило се рачуна о
оптерећености ученика. У 4.разреду, организован је ученик асистент наставнику који је у почетку
достављао информације за своје одељење.

Током јуна поједини чланови већа вршили су додатно испитивање у школи, укупно 11 часова.
Такође је путем Зоом платформе вршено индивидуално испитивање ученика од куће.
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Праћење ученика континуирано је бележено у Електронски дневнику, а у складу са измењеним
правилником о оцењивању, наставници су ученике формативнои сумативно оцењивали. Истакнут је
значајан ефекат укључености, праћења рада ученика од стране родитеља.
Уз велики труд и разумевање, као и ангажовање одељењских старешина ученици који раде по ИОП
успевају да прате наставу у скромнијем, за њих прилагођеном обиму.

Успех ученика на крају ове школске године у свим предметима бољи је него ранијих година.
Чланови стручног већа јединствени су у ставу да је то резултат с једне стране великог
разумевања и подршке која је ученицима пружена због ванредне ситуације, али и већег
ангажовања већине ученика.
С обзиром на услове и начине рада током ове године на већима је дискутовано о томе на који начин
спремити ученике садашњег првог и другог разреда за матуру, па су као решења наведени и разговори
на родитељским састанцима, где ће родитељима и ученицима бити предочена неопходност да се у
трећој и четвртој години изаберу факултативни предмети који употпуњују редовни програм
математике.
С обзиром да је пре избијања пандемије школски тима за обезбеђивање квалитета и развој установе,
анализирао планове наставника и наложио одређене активности, чланови већа су упознати са
закључцима и препорукама за унапређење рада сваког члана већа. Документ се налази у
документацији стручног већа
Реализоване мере за побољшање успеха
У првом полугодишту акценат је стављан на спровођење различитих облика и метода рада као и
диференцираног приступа настави водећи рачуна о предзнању ученика, задатке приближене
стандардима, индивидуализација наставе кроз вршњачку едукацију, ученик-асистент, групни рад,
тематски рад (поделити ученике и одредити термине допунске наставе када се утврђује једна наставна
тема, други термин за другу наставну тему,…), ученици су мотивисани да се у што већем броју
пријаве за учешће у М3, јер је допунска настава слабо или никако посећена, али је на жалост и ова
манифестација из техничких разлога изостала.
После дискусија на седницама у првом полугодишту предложено је да, сваки наставник одабере једну
меру која се до сада показала као ефикасна и да њу прати у одељењима где предаје. Мере које се
примењују су веома разноврсне и неке дају брз ефекат( усмено одговарање) а неке далеко спорији
(као што је ученички портфолио), блиц тестови као и двонивојски задаци на писменим проверама.
Приликом састављања задатака већина чланова води рачуна о прописаним исходима и стандардима
за крај средњег образовања.
Неколико чланова радило је у првом полугодишту 15 минутне тестове, а у другом блиц тестове у
зависности од обима наставне теме, ученици у оквиру једне наставне теме решавају неколико тестова
чији се бодови сабирају и преводе у оцену примењујући горе наведену скалу за оцењивање.
У предметима хемија и биологија наставиће се са досадашњим мерама, али и са иновацијама у
настави у смислу постављања материјала за учење на друштвене мреже.
У другом полугодишту провере су рађене кроз гугл учионицу, а у првој, другој и трећој години одржан је
и по један писмени задатак који су ученици радили 90 минута и послали наставнику на преглед.

С обзиром на важност реализованих начина рада у другом полугодишту , веће је становишта
да се изврши детаљна анализа свих облика рада са ученицима које су чланови већа
реализовали и да се део редовне наставе реализује од септембра на овај начин.
Успех ученика на крају ове школске године у свим предметима бољи је него ранијих година.
Чланови стручног већа јединствени су у ставу да је то резултат с једне стране великог
разумевања и подршке која је ученицима пружена због ванредне ситуације, али и већег
ангажовања већине ученика.
Допунска настава је реализована редовно, са оним ученицима који нису из разних разлога пратили
редовну наставу.

Ред.
бр

Име и презиме
наставника

Предмет

Бр часова
допунске

1
2
3
4
5

Весна Раџић
Драгана Драгичевић
Биљана Николић
Александар Расулић
Ана Фодора

Математика 33
Математика 37
Математика 35
Математика
Биологија
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Бр. часова
додатне

Бр.часова
секције
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7

Марија Ђуровић
Тереза Ракић

Биологија
Физика

8
9

Магдалена Поповић
Олгица Митровић

Физика
Хемија

6

25

У 1. полугодишту термине за додатну наставу већина чланова већа је користила за допунску, с
обзиром да је било потребе, а нису „идентификовани“ ученици за додатну
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Фестивал науке одржан је 06.12.2019 године, на фестивалу је било 12 ученика прве године. Ученици су
на фестивалу видели многобројне експерименте и учестовали у неким интерактивним садржајима.
Наставнице Олгица Митровић, Ана Фодора и Тереза Ракић биле су водичи кроз фестивал науке.
4. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ СТРУЧНИМ ВЕЋИМА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
СТРУЧНИМ ДРУШТВИМА, ФАКУЛТЕТИМА, ИНСТИТУТИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА
Чланови већа су усклађивали предложени распоред писмених провера са педагошког колегијума са
осталим члановима стручних већа на седницама одељењских већа. Педагог школе је присуствовала и
учествовала у раду седница стручног већа.
У одељењу Г33 и ове године одржана су два заједничка часа професора математике Биљана Николић
и статике и отпорности материјала Милице Премовић, који су добро прихваћени, па је овај начин рада
настављен у другом полугодишту.

ВЕСНА РАЏИЋ
1
Обука за Casio калкулаторе
Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
2
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица вршњачког насиља
3
X симпозијум “Математика и примене“
4.
Државни семинар о настави математике и рачунарства
ДРАГАНА ДРАГИЧЕВИЋ
1
Обука за Casio калкулаторе
Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
2.
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица вршњачког насиља
3.
X симпозијум “Математика и примене“
4.
Државни семинар о настави математике и рачунарства
БИЉАНА НИКОЛИЋ
1
Обука за Casio калкулаторе
2.
X симпозијум “Математика и примене“
3.
Државни семинар о настави математике и рачунарства

Број бодова
(сати)

датум

Приоритетна
област

НАСТАВНИК/Назив семинара

Компетенција

Ред. број

5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

К3

П4

8

3.10.2019.
19.11.2019.
7.12.2019.
8-9.2. 2020.

1
16

3.10.2019.
19.11.2019.

К3

П4

8

7.12.2019.
8-9.2. 2020.

1
16

3.10.2019.
7.12.2019.
8-9.2. 2020.

1
16

3.10.2019.
7.12.2019.

1

АЛЕКСАНДАР РАСУЛИЋ
Обука за Casio калкулаторе
X симпозијум “Математика и примене“
Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
3.
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица вршњачког насиља
4.
Државни семинар о настави математике и рачунарства
ТЕРЕЗА РАКИЋ
1
2.
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19.11.2019.
8-9.2. 2020.

К3

П4

8
16
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1
2.

Обука за Casio калкулаторе
Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду
у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању
штетних последица вршњачког насиља

3.10.2019.
19.11.2019.

У току другог полугодишта сви чланови стручног већа одслушали су он лајн семинар о настави
орјентисаној на исходе.
6. АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Користећи електронски дневник могуће је извршити далеко квалитетнију анализу рада у стручном већу
и школи уопште, али остаје да се коришћење евиденција у есдневнику боље проучи и интезивира.
Током полугодишта чланице већа Биљана Николић и Дагана Драгичевић које су координатори за Ес
дневник помагале су колегама да што пре овладају радом у ЕС дневнику, отклањале уочене
недостатке и грешке и вршиле сталне консултације са техничком подршком за електронски дневник.
Колегиница Олгица Митровић направила је у првом полугодишту поставила на ју-тјумб неколико
едукативних филмова из хемије, док јеу раду на даљину, користила платформу ДИСКОРД. Како је то
наишло на одличан пријем код ученика, а представља значајно унапређење наставе на даљину,

јер ученици током трајања часа прате наставника док прича уживо и дели садржај свог
екрана, али и интерактивно испитује током часа. Због изузетне флексибилности алата
договорено је да колегиница пред почетак нове школске године одржи једночасовно
предавање о његовој употреби.

7. Није остварено
Активности који се односи на примену облика активног учења и облика кооперативног учења,
као и утврђивање тематских садржаја допунског, додатног, индивидуалног рада и слободних
активности није реализован.Упитници за унапређивање рада наставника, као и индивидуализација
наставе као мера подршке у учењу
Манифестација М3 није реализована због техничких проблема изазваним пандемијом
Сви записници са седница стручног већа и извештаји налазе се у електронском дневнику, али без
табеларних приказа које електронски дневник још не може да прикаже.

У Београду
27.06.2020. године

Руководилац стручног већа:
Биљана Николић

14.4 Стручно веће за област Архитектонске групе предмета

Стручно веће архитектонске групе предмета за школску 2019/20. годину чине професори приказани у
табели са својим задужењима

Име и презиме

Предмет

Одељења у
којима
предаје
наставник

Снежана Тасић
Костић

Нацртна геометрија 1
Нацртна геометрија 2
Макетарство

11а,12а,13а,14а
21a,22а,23а,24а
33,31б
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Ваннаставне
активности
Члан стручног актива
за развојно планирање

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину

Андрија
Ракочевић

Нацртана геометрија 1

11б,12б,13б,14б

Нацртна геометрија 2

21б,22б,23б,24б

Грађевински материјали
Грађевинске конструкције 1
Организација грађења

13
11,12
31,32,34

Макетарство
Грађевинске конструкције 1
Техничко цртање - блок

34
13,14
13,14

Ликовна култура
Грађевинске конструкције 2
Техничко цртање- блок

21,22,23,24
21,23
21,23,24б

Технологија грађења

22,24

Механика тла и фундирање

32,34

Примена рачунара

31б,32б,33б

Технологија грађења

21,23

Техничко цртање - блок
Макетарство
Грађевинске конструкције 2
Грађевински материјали

11,12,24б
31a,32
22,24
12

Техничко цртање - блок

22

Бранка Цвијовић

Биљана ЧорбићРадуловић

Јасна Грубић

Љиљана
Михајловић

Војислава Ћирић

Члан тима за
самовредновање

Координатор првог
разреда, разредни
старешина Г11, члан
тима за заштиту од
дискриминације,
насиља, злостављања
и занемаривања и
члан стручног тима за
инклузивно
образовање
Руководилац стручног
већа и кординатор
тима за обезбеђивање
квалитета и развој
школе
Координатор тима за
заштиту од
дискриминације,
насиља, злостављања
и занемаривања
Разредни старешина
Г32, члан стручног
актива за развој
школског програм и
члан тима за
професионални развој
Разредни старешина
Г22 и члан тима за
развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва

Планом рада Стручног већа за ову школску годину, предвиђено је:
Планирање и програмирање рада Стручног већа
Организационо -техничка питања
Реализација образовно васпитног рада
Остваривање сарадње са стручним сарадницима и другим већима
Стручно усавршавање
Аналитичко-истраживачки рад
Праћење резултата рада Стручног већа

Реализација:
1. Планирање и програмирање рада Стручног већа
Годишњи план рада је израђен и усвојен на последњој седници Стручног већа школске 2018/19 године
и представља саставни део Годишњег плана рада школе.
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Израда месечних планова се одвијала уз сталне консултације наставника који предају исти предмет,
као и усаглашавање месечних планова наставника који предају сродне предмете уз истицање
образовно васпитних циљева и примену одговарајућих наставних метода.
Сарадња у већу је добра, квалитетна, тако да су и резултати видљиви.
2. Организационо-техничка питања
Седнице Стручног већа су одржаване редовно и на истим су разматрани садржаји предвиђени планом
рада већа или дефинисани на састанцима Педагошког колегијума или састанцима са директором
школе.
Одржано је седам седница Стручног већа, пет уживо и две преко платформе Зум а записници седница
су саставни део документације о раду Стручног већа.
На првој седници конституисано је Стручно веће архитектонске групе предмета, урађен је предлог
плана писмених задатака и блок наставе. Усвојена је измена о дужини извођења наставе из предмета
техничко цртање - блок са једног тромесечја на једно полугодиште.
На другој седници подељени су радни задаци које је директор школе упутио члановима Стручног већа
а у вези са новим профилом, уџбеницима који се користе и израдом идејног решења заставе школе.
На трећој седници, која је одржана непосредно после завршетка првог класификационог периода,
анализиран је успех ученика, предложене су мере за побољшање успеха, анализирана усаглашеност
оцењивања на предметима које предају више од једног наставника.
На четвртој седници, која је одржана непосредно после завршетка првог полугдишта, анализиран је
успех ученика, анализирани ефекат мера за побољшање успеха, предложене додатне мере за
побољшање успеха, анализирана усаглашеност оцењивања на предметима које предају више од
једног наставника, разматрано стручно усавршавење професора које је одржано у просторијама школе
и анализирани термини за школско и републичко такмичење и динамика рада са ученицима.
На петој седници 11.3.2020. анализирани су резултати спроведене анкете међу наставницима и
ученицима и резултати прегледаних оперетивних планова и начини за побољшање истих.
Анализирани су начини организовања пројектне наставе и имплементирање одређених тема које
немају додирних тачака са стручним предметима. У циљу побољшања рада наставника и ученика
планирано је спровођење анкете међу ученицима ,,Како побољшати рад наставника и ученика,,.
Састанку је присуствовала и педагог школе Дејана Дајасковић.
На шестој седници 8.6.2020. анализирани су сви стручни предмети у трећој години новог профла
грађевински техничар и уџбеници за исте предмете. Анализирана је разлика у недељном фонду истих
предмета за стари и нови профил, недељни фонд часова нових предмета као и предмети који престају
да постоје у новом профилу.
Извршена је и анализа уџбеника за све стручне предмете у трећој години за нови профил грађевински
техничар. Извештај о свему претходно наведеном је сачињен и достављен директору школе.
На седмој седници 22.6.2020, непосредно после завршетка наставног дела школске 2019/20,
анализиран је успех ученика, као и реализација планова и програма, усвојени су уџбеници за наредну
школску годину, анализирани су одржани часови додатне и допунске наставе, као и секција. Усвојен је
предлог за расподелу часова између наставника за следећу школску годину 2020/2021.
3. Реализација образовно-васпитног рада
У току првог полугодишта сви чланови већа су успешно реализовали план и програм, као и
програмом предвиђене писмене задатке и блок наставу.
Наставник Снежана Тасић-Костић, због оправданог одсуства у трајању од две недеље у
септембру, није остварила у потпуности план на предмету нацртана геометрија 1 и 2 у половинама сва
четири одељења прве и друге године што је заостатак од 4 часа. Такође, није остварен један блок из
предмета макетарства у одељењу Г21 што је заостатак 6 часова. Овај заостатак ће бити надокнађен
до краја школске године.
Наставник Љиљана Михајловић, због оправданог одсуства у трајању од две недеље у децембру, није
остварила у потпуности план на предмету технологија грађења у одељењима Г21 и Г23. Реч је о
заостатку од 4 часа. Овај заостатак ће бити надокнађен у току другог полугодишта.
С обзиром да је израђен План унапређења наставе још на почетку школске године, чланови већа су
примењивали предложене мере, нарочито оне које се тичу примене јасних критеријума оцењивања
применом тестова, чек листа за практичне вештине, рад на часу, размена задатака и писмених вежби.
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Школска 2019/20 године је друга школска година од увођења новог образовног профила школе грађевински техничар. Увођењем новог профила дошло је до промена у плановима и програмима
одређених предмета (грађевинске конструкције 1 и 2, нацртна геометрија са техничким цртањем 1 и 2,
грађевински материјали), као и увођења нових предмета као што је технологија грађења и ликовна
култура. То се није одразило на квалитет наставе с обзиром да наставни кадар има вишегодишње
искуство и да се благовремено припремио за све промене.
Због уочених недостатака у реализацији наставе техничко цртање-блок у првој и другој години у
школској 2018/2019 години, када је он по плану био завршен у току првог тромесечја, Стручном већу је
предложено да се настава техничко цртање-блок продужи на цело прво полугодиште, што је и
усвојено. Продужење периода наставе техничко цртање-блок са једног тромесечја на цело
полугодиште, као што се и очекивало, довело је до неупоредиво квалитетнијег рада са ученицима.
Такође, ученицима је пружена могућност за лакше савладавање вештина које су потребне за наведени
предмет.
На крају сваког класификационог периода, вршена је анализа успеха. Ефекти мера дати на почетку
школске године и на крају првог класификационог периода, анализирани су на крају полугодишта и
констатовано је да најбољи резултат даје вршњачка едукација-менторски рад ученика, као и
ангажовање ученика на поједине теме и охрабривање да тему обраде кроз презентацију, групни рад
ученика.
У другом полугодишту 15.3.2020. проглашено је ванредно стање у Републици Србији због вируса
корона. Од понедељка 16.3.2020. школе су затворене и настава је организована на даљину. У уторак
17.3.2020. одржан је педагошки колегијум на коме су дате смернице и рокови за покретање наставе на
даљину. Од среде 18.3.2020. започета је реализација потпуно новог облика рада. Настава је
организована на даљину постављањем презентација по предметима и одељењима на сајту школе а
комуникација наставника и ученика је обављана преко е-мејла и вибер апликације. Собзиром да је
школа на даљину трајала до краја наставног дела до 19.6.2020. наставници су успостављали и
другачије начине комуникације са ученицима преко платформе Зум, отварањем виртуелне учионице.
Овакав облик рада и за наставнике и за ученике био је потпуно нов. Редовно су постављане
презентације и домаћи задаци које су ученици били у обавези да континуирано раде и шаљу
наставницима. До почетка маја ученици су добијали само формативне оцене које су након периода
прилагођавања претварана у бројчане оцене. У току учења на даљину одржаване су и контролне
вежбе, писмени задаци и испитивање ученика преко платформе Зум.
Овај систем рада показао се као једино могући у датим околностима али се умногоме разликовао од
уобичајеног рада у школи.
Већи део ученика се прилагодио новом систему рада. Одређеном броју ученика овај систем рада је
више одговарао.
Због објективних околности, страха од пандемије, оптерећења ученика домаћим задацима и отежаним
савладавањима одређених области због немогућности директног контакта ученик-наставник, планови
су прилагођавани датој ситуацију у циљу да се градиво у целости обради али и да се прилагоди како
би ученици у датим околностима га лакше савладали. Планови и програми нису реализовани само код
неколико предмета у мањем делу.
По предметима, у току школске године, није завршено следеће:
Грађевинске конструкције 1 – област хидроизолација
Технологија грађевинских радова – Заштита здравља и животна средина
Нацртна геометрија 1 – контролна вежба коса раван
За предмете где је то могуће у наредној школској години биће надокнађено све што није завршено.
Посете часовима су у потпуности реализоване према плану директора школе у првом полугодишту :
Андрија Ракочевић – Нацртна Геометрија 1 (вежба, септембар)
Биљана Чорбић Радуловић – Грађевинске конструкције 1 (вежба, октобар)
Јасна Грубић – Технологија грађења (утврђивање градива, новембар)
Љиљана Михајловић – Технологија грађења (утврђивање градива, децембар)
Бранка Цвијовић – Организација грађења (утврђивање градива, децембар)
У другом полугодишту часови нису посећивани од стране директора и педагога због затварања школе
услед проглашења ванредног стања.
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Извршена је анализа часова и општи успех је позитиван. Користе се савремена наставна средства и
примењују разноврсне методе и облици рада. Наставници савесно припремају часове и спроводе
договорене мере и поступке за унапређење наставе.
Наставници задужени за допунску, додатну наставу и секције дали су планове и термине одржавања
ових видова наставе. Ови облици рада су редовно реализовани до 16.3.2020. када је школа затворена
и када је реализција истих спровођен кроз наставу на даљину.
Додатна настава је интензивирана у другом полугодишту због организовања школског и републичког
такмичења. Од 16.3.2020. даодатна настава се реализује кроз наставу на даљину. Школско и
републичко такмичење није одржано.
На почетку школске године донет је план одржавања блок наставе и сви блокови предвиђени за прво и
друго полугодиште су одржани према том плану са малим одступањима у датумима после 16.3. када
су школе затворене. Блокови који су одржавани у периоду ванредног стања прилагођени су датој
ситуацији и могућностима ученика.
У првом полугодишту није било заинтересованих ученика за постојеће секције а у другом полугодишту
због објективних разлога исте се нису реализовале.
Блок настава је реализована према плану и програму који је израђен на почетку школске године до
16.3. У току наставе на даљину сви блокови су урађени, дошло је у неколико случајева до померања
термина због усаглшавања са другим предметима и обвезама истих. Блок настава у току наставе на
даљину извођена је у складу са могућнстима у датим околностима.
На шестом састанку Стручног већа анализирани су уџбеници за наредну школску годину и усвојени су
исти уџбеници који су се користили и у току прошле школске године.
За нови изборни предмет у трећој и четвртој години Завршни радови и кућне исталације Веће је
усвојило уџбенике:
за део завршни радови – Грађевинске конструкције за трећи разред грађевинске школе, аутор Биљана
Благојевић, издавач – Завод за уџбенике, ИСБН:978-86-17-15018-9, година издања 2007,
за део кућне инсталације – Кућне инсталације за четврти разред грађевинске школе, аутори – Весна
Станојевић и Милена Зороје, издавач – Завод за уџбенике
4. Остваривње сарадње са стручним сарадницима и другим већима
Сарадња са осталим већима је била на бази усаглашавања распореда термина за проверу знања,
распореда блок наставе, писмених задатака.
Сарадња са Стручним већем грађевинске групе предмета била је интезивна. Одређен број професори
ова два стручна већа предају исте предмете или предају предмете из области другог већа, тако да је
сарадња била континуирана.
Сарадња са педагогом школе је била интензивна кроз консултације наставника око метода рада са
ученицима, посете часовима, око планова и програма ученика који иду по ИОП програму и нарочито са
наставницима који су и одељенске старешине.
У периоду наставе на даљину сарадња са педагогом је подигнута на нови ниво у облику помоћи како
наставницима тако и ученицима да се лакше снађу и организују.
Сарадња са библиотекарком сваке школске године започиње организовањем продајне размене
уџбеника и наставних средстава између ученика током септембра што у многоме доприноси да
ученици у краћем временском периоду набаве све што им је потребно за наставу. Сарадња се током
године наставља на нивоу набављања стручне литературе и одговарајућих уџбеника, као и помоћ у
недостатку материјала за цртање.
Сарадња са директором школе била је континуирана по питањима као што су посете часовима,
задаци у вези са допуном елабората за нови образовни профил школе, израде заставе школе, анализа
стручних предмета у трећој години новог профила као и свим другим питањима од значаја за рад
школе.
5. Стручно усавршавање
У оквиру плана стручног усавршавања наставника на нивоу школе, чланови Већа су у току првог
полугодишта похађали следећи семинар:
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„Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа
свести и умањивању штетних последица вршњачког насиља”
Наставници који су похађали: С.Тасић Костић, Б.Цвијовић, Б.Чорбић Радуловић, А.Ракочевић и
Љ.Михајловић.
У току другог полугодишта било је планирано одржавање два семинара. Један семинар требало је да
буде одржан крајем марта са предавачем Гојко Бановић а други семинар је требао да буде одржан у
јуну. Због ванредног стања и пандемије нису одржани.
6. Аналитичко-истраживачки рад
Рад Већа је анализиран на свим седницама Стручног већа.
С обзиром на проблеме са изостајањем са наставе, незадовољавајућим предзнањем из основне
школе, као и на чињеницу да се од 16.3. настава одвијала на даљину, ипак је успех ученка на
задовољавајућен нивоу.
Систем образовања треба континуирано надограђивати да би се побољшао успех ученика.
На крају наставног дела школске 2019/20 средње оцене стручних предмета у поређењу са истим
периодом претходних неколико година
ПРЕДМЕТ

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Нацртна геометрија 1
Нацртна геометрија 2
Техничко цртање
Грађевинске
конструкције 1
Грађевинске
конструкције 2
Грађевински
материјали
Практична настава
Ликовна култура и
цртање
Макетарство

2.74
3.1
3.64

2.36
2.55
3.32

2.69
2.93
3.41

2.94
2.83
3.52

3.32
3.04

2.93

2.39

2.72

2.65

3.31

2.8

2.78

2.48

2.6

2.73

2.84
3.93

2.05
4.12

2.19
3.75

2.34
3.82

3.11

3.87
2.68

3.01
2.75

2.82
3.44

3.86
3.24

3.40
3.21

У наставку су дате табеле које приказују резултате успеха по предметима на крају првог полугодишта и
на крају наставног дела шклоске године.

ПРЕДМЕТ
Нацртна геометрија 1
Нацртна геометрија 2
Грађевинске
конструкције 1
Грађевинске
конструкције 2
Грађевински материјали
Технологија градње
Ликовна култура
Макетарство

Фебруар 2020
3.59
2.94
3.01

Јун 2020
3.32
3.04
3.31

2.32
2.64
2.63
3.22
3.52
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БР.
УЧЕНИКА

СР.
ПЦЕНА

БР.
ППЗИ.

НЕДПВПЉНЕ

%

НЕПЦЕОЕНЕ

%

13
10
11
12
49

3.69
3.10
3.45
3.08
3.33

13
12
12
12
49

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

БР.
УЧЕНИКА

СР.
ПЦЕНА

БР.
ППЗИ.

НЕДПВПЉНЕ

%

НЕПЦЕОЕНИ

%

9
12
11
13
45

3.44
3.58
3.18
3.00
3.30

9
12
11
13
45

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

ПДЕЉЕОЕ

БР.
УЧЕНИКА

СР.
ПЦЕНА

БР.
ППЗИ.

НЕДПВПЉНЕ

%

НЕПЦЕОЕНИ

%

21а

10

2.50

10

0

0%

22а

10

3.30

10

0

0%

23а

10

2.90

10

0

0%

24а

9

2.56

9

0

0%

39

2.82

39

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

ПДЕЉЕОЕ

БР.
УЧЕНИКА

СР.
ПЦЕНА

БР.
ППЗИ.

НЕДПВПЉНЕ

%

НЕПЦЕОЕНИ

%

21б

10

3.60

10

0

0%

22б

9

3.11

9

0

0%

23б

10

3.00

10

0

0%

24б

10

3.30

10

0

0%

39

3.25

39

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

ПДЕЉЕОЕ

БР.
УЧЕНИКА

СР.
ПЦЕНА

БР.
ППЗИ.

НЕДПВПЉНЕ

%

НЕПЦЕОЕНИ

%

11
12

22
22

3.27
3.05

22
21

0
0

0%
0%

0
0

0%
0%

ПДЕЉЕОЕ

Нцртна гепметрија 1
Снежана Тасић Кпстић

11а
12а
13а
14а

Укупнп

ПДЕЉЕОЕ

Нацртна гепметрија 1
Андрија Ракпшевић

11б
12б
13б
14б

Ukupno

Нацртна гепметрија 2
Снежана Тасић Кпстић

Ukupno

Нацртна гепметрија 2
Андрија Ракпшевић

Укупнп

Грађевинске
кпнструкције 1
Бранка Цвијпвић
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Биљана Чпрбић
Радулпвић

13
14

22
25
91

3.55
3.36
3.31

22
25
91

0
0
0

0%
0%
0%

0
0
0

0%
0%
0%

БР.
УЧЕНИКА

СР.
ПЦЕНА

БР.
ППЗИ.

НЕДПВПЉНЕ

%

НЕПЦЕОЕНИ

%

20
20
19
19
78

2.60
2.90
2.95
2.47
2.73

20
20
19
19
78

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

ПДЕЉЕОЕ

БР.
УЧЕНИКА

СР.
ПЦЕНА

БР.
ППЗИ.

НЕДПВПЉНЕ

%

НЕПЦЕОЕНИ

%

31б

9

3.30

8

0

0%

32

21

3.81

19

0

0%

31а

11

2.73

11

0

0%

33

19

2.68

19

0

0%

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

34

17

3.35

17

0

0%

0

0%

77

3.21

77

0

0%

0

0%

ПДЕЉЕОЕ

БР.
УЧЕНИКА

СР.
ПЦЕНА

БР.
ППЗИ.

НЕДПВПЉНЕ

%

НЕПЦЕОЕНИ

%

Маркп Бпщкпвћ

11

22

3.05

22

0

0%

Впјислава Ћирић

12

22

2.73

22

0

0%

Андрија Ракпшевић

13

22

3.31

22

0

0%

Маркп Бпщкпвић

14

25

3.36

25

0

0%

91

3.11

91

0

0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

ПДЕЉЕОЕ

БР.
УЧЕНИКА

СР.
ПЦЕНА

БР.
ППЗИ.

НЕДПВПЉНЕ

%

НЕПЦЕОЕНИ

%

21

20

3.05

20

0

0%

23

20

2.85

20

0

0%

22

19

3.37

19

0

0%

24

19

3.11

19

0

0%

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

Укупнп

ПДЕЉЕОЕ

Грађевинске
кпнструкције 2
Јасна Грубић
Впјислава Ћирић

21
23
22
24

Укупнп

Макетерствп
Впјислава Ћирић
Снежана Тасић Кпстић
Бранка Цвијпвић
Укупнп

Грађевински
материјали

Укупнп

Технплпгија грађеоа
Љиљана Михајлпвић
Јасна Грубић
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78

3.09

78

0

0%

0

0%

ПДЕЉЕОЕ

БР.
УЧЕНИКА

СР.
ПЦЕНА

БР.
ППЗИ.

НЕДПВПЉНЕ

%

НЕПЦЕОЕНИ

%

21

20

3.35

20

0

0%

22

19

3.47

19

0

0%

23

20

3.25

20

0

0%

24

19

3.53

19

0

0%

78

3.40

78

0

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

Укупнп

Ликпвна култура
Биљана Чпрбић
Радулпвић

Укупнп
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Андрија Ракочевић

Г11а,Г12а,Г13а,Г14а

Г21а,Г22а,Г23а,Г24а

Нацртна 1

Нацртна 2

Грађ.конструкције2

4

2

8

Грађ.конструкције2

6

4

2

8

6

УКУПНО
18

Технологија
грађења2

6

2

6

2

6

Грађ.конструкције112 блок

2

2

2

4

2

2

4

16

16

18

2

6

Грађ.конструкције112 блок
Г11, Г12

Апликативни
рачунарски програми2

3

2

6

Г31а,Г32

Г13, Г14

2

0.57 1.14

ТЦ2

2.5

ТЦ2

2.5

Г23, Г24, Г14б

12

0.57 1.14

1

Г21,Г22,Г14а

Технологија
грађења2

12

Кућне
инсталације и
завршни
III godina

Г41 ,Г42

Г13,Г14

Г11,Г12

2

Организација грађења4
3

Г31, Г32

Грађ.конструкције1
Биљана Чорбић Радуловић

2

Г23,Г24

2

Грађ.конструкције1

1

Г12

12

Механика тла

Војислава Ћирић

Грађ.материјали

Г21,Г22

2

2.5
Г11,Г12,Г13а

Г23, Г24

Љиљана Михаjловић

фонд

ТЦ1

Г21б,Г22б,Г23б,Г24б

2

Блокови

16

8.0

Г21, Г22

Јасна Грубић

Укупно

2

Нацртна 2

Г11б,Г12б,Г13б,Г14б

Бранка Цвијовић

4

предмет

Бр.одељења

8

Укупно

2

фонд

4

Нацртна 1
Снежана Тасић

предмет

Бр.одељења

Укупно

предмет

фонд

Име и презиме

Бр.одељења

Табела усвојене поделе часова за школску 2020/21

Грађевински малтеријали
2 2
Г11,Г14

19

Механика тла блок
2
Г31 , Г32

ТЦ1

0.5

Г13б

4

17 ГМ блок
Г11,Г12,Г14

3

Резултат рада Стручног већа
Руководилац Већа подноси извештаје на седницама колегијума на сваком квалификационом периоду.
Није било конкретних предлога за мере
унапређења рада већа.
У Београду
29.06.2020.године

Руководилац Стручног већа архитектонске групе
Биљана Чорбић-Радуловић, дипл. инг. арх.

14.5 Стручно веће за област Грађевинске групе предмета
Стручно Веће за област грађевинске групе предмета, за школску 2019/2020. годину, чине следећи
професори :
Име и презиме
Тања Јоцић- Стаматовић

Милица Премовић

Снежана Петровић Кузмић

Иван Миљаковић

Гордана Марковић
Мирјана Шиљић

Марија Радисављевић

Мирјана Марковић
Снежана Векић
Славица Везмар

Маја Милатовић
Марко Бошковић
Драгана Рацић *

Предмет
Статика и отпорност материјала 2
Бетон 4
Практична настава 4
Бетон 4
Статика и отпорност материјала 3

Одељења
23, 24
41, 42а, 43а, 44а
44а
42б, 43б, 44б
31, 32, 33, 34

Организација грађења 3
Практична настава 4
Статика и отпорност материјала 2
Организација грађења 4
Апликативни рачунарски програми
Практична настава 4
Мостови
Апликативни рачунарски програми
Примена рачунара у грађевинарству
Практична настава 4
Бетон 3
Апликативни рачунарски програми
Практична настава 4
Металне и дрвене конструкције
Саобраћајнице 2- блок настава
Металне и дрвене конструкције
Мостови
Практична настава 4
Организација грађења 4
Апликативни рачунарски програми
Практична настава 4
Путеви 3
Путеви 4
Саобраћајнице 2
Путеви 3
Железнице
Саобраћајнице 2
Механика тла и фундирање
Испитивање материјала
Грађевински материјали
Испитивање материјала

33
44б
21, 22
41,42
24б
41
41, 42а, 43а, 44а
21б
31а, 32а, 33а, 34
42а
31, 32, 33, 34
21а, 22а, 23а
42б
41, 42
21, 22
43, 44
42б, 43б, 44б
43б
43, 44
22б, 23б, 24а
43а
32, 33, 34
41, 42, 43, 44
21, 22
31
41, 42, 43, 44
23, 24
31, 33
21, 22
11, 14
23, 24
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Основе хидротехнике
31, 32, 33, 34
Механика тла и фундирање
32, 34
Примена рачунара у грађевинарству
31а, 32а, 33а
Бранка Цвијовић
Организација грађења 3
31, 32, 34
Напомена: * - приправник, ментор Милица Премовић
На седницама Већа, одржаним 12.09.2019. и 1.10.2019. године, донета је одлука о коришћењу
уџбеника, усвојен план писмених и графичких радова, донета одлука о дидактичко-методичком минимуму
приликом израде припрема за часове.
Након првог и другог класификационог периода, 14.11.2019. и 25.02.2020., извршена је детаљна
анализа успеха, као и упоредна анализа успеха за исте периоде претходних година (од 2012/13. школске
године до текуће године). Констатован је очекивани успех и закључено је да углавном нема значајних
одступања и да успех ученика из појединих предмета зависи од генерације.
Мере за побољшање успеха, које је Веће дефинисало током првог полугодишта, скоро су у потпуности
реализоване. Поред вршњачке едукације, допунска настава је дала најбоље резултате током непосредне
наставе у школи.
Закључно са 13. мартом, одржано је укупно 162 часова допунске наставе и 68 часова секције, а касније
се тај вид наставе одвијао током наставе на даљину, кроз различите видове електронске комуникације.
Љиљана Михајловић

Анализа успеха на крају наставног дела
ПРЕДМЕТИ
Грађевински
материјали
Саобраћајнице

11
14
3,0 3,3
5
6
3,20

21

22

23

24

3,1
5

3,4 3,2
2
5
3,39
3,0 3,6
0
5
3,28
3,7 4,0
1
5
3,84
2,8 2,7
4
0
2,68

3,7
4

Испитивање матер.
и констр.

2,6
5

Апликативни рач.
прогр.

4,1
5

Статика

2,5
5

ОДЕЉЕЊА
31
32
33

34

41

42

43

44

2,5 2,6
5
9
2,64
2,9 3,0
5
4
3,01
3,0 2,7
0
0
3,06
2,5 3,0
5
4
3,01
3,1
3,0
3
3,17

2,8
4

3,8
4
3,4
6
2,6
8

2,3
5

Основе
хидротехнике

2,9
5

Примена рачунара

3,1

Механика тла и
фундирање

2,8
5
2,6
0

Бетон

2,9
0

Организација
грађења

2,7
5

Путеви

2,6 2,3
7
2
2,40
3,5 2,7
7
4
3,14
4,2

3,2

3,55
3,0 2,6
4
8
2,84
2,9 2,5
5
3
2,80
3,2 2,6
9
3
3,04
3,2 2,8
9
4
2,97

2,2
4
3,2
9
3.7
1
2,8
0
2,9
4

2,5

3,3
5

3,0
6

3,0
0

2,9
4
3,2
2

Железнице

3,5

Мостови
148

3,0
0
3,6
2
3,2
4
3,0
5
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2,7
8

Металне и дрвене
конструкције

4,1
7

Практична настава

2,4 2,9
0
0
2,72
4,3 4,1
5
7
4,35

2,8
1
4,7
1

На поправни испит у августовском року упућено је из предмета:
1. Статика и отпорност материјала 3- 2 ученика
2. Организација грађења 3- 2 ученика
Средња оцена свих предмета је 3,11.
На успех је утицало целокупно ангажовање ученика и наставника током ванредне ситуације и
закључено је да је успех бољи у односу на претходне године. Заједнички став актива је био да се, ради
смањења оптерећења ученика, фокусирамо на оно градиво које је најважније и тиме омогућимо неометан
наставак учења у наредним разредима. Сви наставници су били предусретљиви у комуникацији са
ученицима, пружајући им подршку и трудећи се да им одрже висок степен мотивисаности и активности.
План и програм предмета је у потпуности реализован, јер је губитак часова у овом Стручном већу
готово занемарљив. Проценат изгубљених часова је 1.03 %.
Чланови Већа су уредно састављали месечне планове, а касније и недељне оперативне планове током
наставе на даљину.
Наставни саржаји су се, у периоду учења на даљину, постављали на сајт школе и у Гугл учионици.
Комуникација са ученицима и размена информација се остваривала путем електронске поште и апликације
Viber.
Осим кроз седнице у школи, рад Већа се одвијао и путем апликације Viber и Zoom платформе. Кроз
свакодневне контакте чланова Већа, размењивана су искуства у циљу што успешнијег савладавања
препрека у новонасталој ситуацији.
На основу месечних планова посете, директор и педагог су, током првог полугодишта, посетили часове
чланова стручног већа: Драгана Рацић (Основе хидротехнике, Ипитивање материјала и конструкција),
Марко Бошковић (ЧОС; Грађевински материјали), Славица Везмар (Саобраћајнице), Снежана ПетровићКузмић (Организација грађења).
Остварене су и међусобне посете часовима у оквиру Већа, а највише узајамне посете ментора Милице
Премовић и приправника Драгане Рацић.
Сарадња са педагогом школе је била интензивна кроз консултације наставника око метода рада са
ученицима, посете часовима и нарочито са колегиницама које су и разредне старешине. Педагог је указала
на потребу за увођењен разноврснијих облика и метода рада. Као једну од мера унапређивања наставе,
која је усмерена на остваривање исхода и компетенција, педагог предлаже пројектну наставу.
Сарадња са Стручним већем архитектонске групе предмета се, поред усклађивања распореда
одржавања писмених провера, остварила и кроз учешће у изради допуна и корекција Елабората о
испуњености прописаних услова за обављање делатности средњег образовања и васпитања за образовни
профил- грађевински техничар.
У библиотеци наше школе 24.01.2020. је одржана промоција Грађевинског факултета Универзитета у
Београду, намењена ученицима трећег и четвртог разреда наше школе. Доцент др Јелена Драгаш, мастер
инж. грађевине и Михаило Димић, који тренутно похађа мастер студије, пренели су ученицима искуства,
услове уписа, предности студирања и могућности запошљавања свих који се одлуче за ову високошколску
установу. Циљ је успостављање трајне сарадње између школе и факултета који је логичан наставак
школовања наше деце.
Матуранти наше школе, у пратњи професора Марије Радисављевић, Мирјане Марковић и директора
Александра Ракићевића посетили су мултимедијалну изложбу „Србија 2019.- година инфраструктуре:
Ништа више није далеко“ у Палати Србија.
У салама "Коридор 10", "Милош Велики", "Железница", "Авио саобраћај", "Водни саобраћај" представљени
су путем филмова, макета, симулатора и мултимедијалних презентација велики инфраструктурни објекти
изграђени у 2019. години.
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Чланови Стручног већа Гордана Марковић, Снежана Петровић- Кузмић, Марија Радисављевић и
Славица Везмар као радна група учествовале су изради испитних материјала у оквиру Пројекта државне
матуре.
Информације о појединостима са састанка Заједнице грађевинских и геодетских школа послеђене су
члановима Већа од којих се очекује да пошаљу податке, који ће послужити као основа за рад Издавачког
савета. Посебно су важни подаци о сопственом наставном материјалу за одређени наставни предмет, који
би наставници били спремни да уступе Издавачком савету, јер би се тиме омогућило објављивање
недостајућих приручника из појединих предмета за наше подручје рада (уз претходну сагласност ЗУОВ-а).
Чланови Стручног већа су учествовали у снимању предавања која су емитована на РТС Планети:
Име и презиме
Тања Јоцић
Стаматовић
Снежана Петровић
Кузмић
Милица Премовић
Гордана Марковић
Марко Бошковић

разред
четврти

предмет
Бетон

назив предавања
АБ плоче

други

Статика и отпорност
материјала
Организација грађења
Статика и отпорност
материјала
Бетон
Грађевински материјали
Организација грађења
Организација грађења

Одређивање реакција ослонаца

четврти
трећи
трећи
први
трећи
трећи

Транспорт материјала
Савијање и димензионисање при
савијању
План арматуре стуба
Бетон као грађевинки материјал
Машине за ископ- багери
Машине за ископ- дозери, скрепери,
грејдери

Чланови Већа су ангажовани у школским тимовима, као и у хуманитарним активностима.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Име и презиме

Назив семинара

Иван Миљаковић

1.Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ
2.Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица нивоа свести и умањивању штетних последица
вршњачког насиља (датум одржавања 19.11.2019.)

Мирјана Марковић

1.Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица нивоа свести и умањивању штетних последица
вршњачког насиља (датум одржавања 19. 11. 2019.)

Снежана Петровић
Кузмић

1.Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ
2.Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица нивоа свести и умањивању штетних последица
вршњачког насиља (датум одржавања 19.11.2019.)
3.Пројекат државне матуре: Унапређење квалитета образовања кроз
увођење испита на крају средњег образовања (23.12. 2019.), ЗВКОВ

Милица Премовић

1. Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ
2.Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица нивоа свести и умањивању штетних последица
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вршњачког насиља (датум одржавања 19. 11. 2019.)
Мирјана Шиљић

1. Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ

Гордана Марковић

1.Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ
2.Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица нивоа свести и умањивању штетних последица
вршњачког насиља (датум одржавања (19.11.2019.)
3.Пројекат државне матуре: Унапређење квалитета образовања кроз
увођење испита на крају средњег образовања (23.12. 2019.), ЗВКОВ

Тања ЈоцићСтаматовић

1.Кључна питања употребе и примене еврокодова у области
бетонских и армиранобетонских конструкција ( 9. и 10.9. 2019.), ИСС
2. Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ
3.Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица нивоа свести и умањивању штетних последица
вршњачког насиља (датум одржавања 19. 11. 2019.)

Снежана Векић

1.Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица нивоа свести и умањивању штетних последица
вршњачког насиља (датум одржавања 19. 11. 2019.)

Славица Везмар

1. Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ
2.Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица нивоа свести и умањивању штетних последица
вршњачког насиља (датум одржавања 19. 11. 2019.)
3.Пројекат Државне матуре: Унапређење квалитета образовања кроз
увођење испита на крају средњег образовања

Марија Радисављевић

1. Кључна питања употребе и примене Еурокодова у области
бетонских и армиранобетонских конструкција (9. и 10.9. 2019.), ИСС
2. Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ
Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица нивоа свести и умањивању штетних последица
вршњачког насиља (датум одржавања 19. 11. 2019.)
3.Пројекат Државне матуре: Унапређење квалитета образовања кроз
увођење испита на крају средњег образовања (8 бодова)

Маја Милатовић

1. Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ
2. Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у
циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица нивоа свести и умањивању штетних последица
вршњачког насиља (датум одржавања 19. 11. 2019.)

Марко Бошковић

1. Кључна питања употребе и примене еврокодова у области
бетонских и армиранобетонских конструкција, (9. и 10.9. 2019.), ИСС
2. Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ

Драгана Рацић

1. Обука за Casio калкулаторе (3.10.2019) ,ЗУОВ

Стручно Веће за област грађевинске групе предмета усвојило је план уџбеника за наставну 2020/21.
годину.
На седници Већа, 24.06. је усвојена је расподела предмета на професоре (дато у прилогу).
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Једногласном одлуком, колегиница Гордана Марковић изабана је за председника Стручног већа, а
колега Марко Бошковић за њеног заменика за школску 2020/21. годину.
Председник Стручног већа:
Маја Милатовић

15. УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ (НА ДАН 31.08.2020.)

Број ученика са позитивним успехом
Успех

1.разред

2.разред

3.разред

4.разред

Одличан

13

6

4

8

Вр.добар
Добар
Довољан
Укупно

16
57
5
91

29
37
6
78

24
37
12
77

27
41
6
82

Укупно

328

Број ученика са недовољним успехом
(понавља разред)
Успех
1 недовољна
2 недовољне

1.разред
0
1

2.разред
0
0

3.разред
0
0

4.разред
0
0

3 недовољне

0

0

0

0

4 недовољне

0

0

0

0

5 и више недовољних

0

0

0

0

0

0

0

0

Укупно

Укупно

0

Београд, 31.08.2020.

Педагог школе
Дејана Дајесковић Тимић

16. ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА НА МАТУРСКИМ ИСПИТИМА
МАТУРСКИ ИСПИТ
ЈУНСКИ РОК
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Школска 2019/20. година
ЗАПИСНИК са седнице испитног одбора, одржане 27.05.2020. коме су присуствовали сви
чланови испитног одбора. Због епидемије Коронавируса, састанак је одржан on-line, преко
платформе Zoom.

ДНЕВНИ РЕД:
1. Формирање комисија и одређивање термина за полагање матурских испита
2. Верификација пријављених ученика за матурски испит
РЕАЛИЗАЦИЈА:

1. Формиране су следеће комисије по предметима:
Српски језик и књижевност:
1. Сенка Видаковић
2. Наташа Живковић
3. Владимир Николић
Енглески језик:
1. Ивана Мирановић
2. Сања Радивојевић
3. Владимир Николић
Организација грађења:
1. Снежана Петровић Кузмић
2. Мирјана Марковић
3. Мирјана Шиљић
Бетон:
1. Тања Јоцић Стаматовић
2. Милица Премовић
3. Мирјана Марковић
Путеви:
1. Славица Везмар
2. Снежана Векић
3. Мирјана Марковић
Железнице:
1. Славица Везмар
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2. Снежана Векић
3. Мирјана Марковић
Мостови:
1. Иван Миљаковић
2. Марија Радисављевић
3. Мирјана Шиљић
Одређени су следећи термини за полагање матурских испита:
Писмени испит из српског језика и књижевности, уторак, 09.06.2020. у 14:30 часова
Изборни предмети ће се полагати по следећем распореду:
Организација грађења
среда, 10.06.2020. у 1430
Енглески језик
среда, 10.06.2020. од 1500
Бетон
среда, 10.06.2020. у 1600
Одбрана практичног рада ће се обавити по следећем распореду:
Мостови
Железнице
Путеви

четвртак, 11.06.2020. од 1430
четвртак, 11.06.2020. у 1500
четвртак, 11.06.2020. од 1520
Секретар испитног одбора
Мирјана Шиљић

Број пријављених ученика за полагање матурског испита по одељењима и предме-тима дат је
табеларно.
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Железнице

о

Мостови

Путеви

с
с
с
с
с
с
с
с
с
с

Организација
грађења

Јована Вулетић
Лука Вуловић
Јован Грујић
Дарко Деспотовић
Бобо Дупљанин
Урош Ковачевић
Валентина Манев
Ања Марковић
Бојана Меловић
Александар Мраовић

Бетон

Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41

Енглески језик

Одељење

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име и презиме

Српски језик и
књижевност

Редни број

Од 82 редовних ученика четвртог разреда, 82 је стекло право на полагање матурског испита у
јунском року (100,00 %), и свих 82 ученика је пријавило полагање истог.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43

Милош Николић Врионис
Сара Пајић
Урош Радовић
Ненад Рокић
Ђорђе Станојевић
Ивана Стојановић
Анђела Стојковић
Стефан Тешић
Михајло Анђелковић
Андрија Богићевић
Дражо Васиљевић
Немања Видњевић
Бобана Вуликић
Марко Дашић
Дамјан Зорић
Данијел Ивановић
Милан Лутовац
Александар Митић
Тијана Митровић
Петар Нићифоровић
Кристина Петровић
Анђела Радоњић
Харис Рустемовић
Бранка Срдић
Лука Станковић
Трифун Стегњајић
Никола Филиповић
Анђела Цвркотић
Чедомир Антонијевић
Един Ахметовић
Стефана Берић
Немања Величковић
Милош Делић
Ђорђе Ивановић
Алекса Јеринић
Милица Јовановић
Мила Калуђеровић
Немања Љубојевић
Милан Максимовић
Милица Максимовић
Илија Милосављевић
Јован Милошевић
Драгана Михаиловић
Александар Павловић
Анђела Павловић
Тамара Петровић
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44

Марко Рајчић
Јован Рашић
Никола Сушић
Никола Тривић
Огњен Хрнић
Ивона Адамовић
Данило Божовић
Иван Ивановић
Милан Ивановић
Михаило Илић
Немања Јокић
Лазар Лазић
Илија Љубичић
Дамјан Миладиновић
Марија Миленковић
Милица Миленковић
Ања Милиновић
Никола Пејовић
Марко Ранђеловић
Лазар Ранковић
Нађа Ристић
Немања Спасић
Анђелија Танасковић
Марко Ћулибрк
Марко Урошевић
Мирко Штрбачки

с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с

е
е
е

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

о
о
о
б
о
о
е
о
о
е
б
е
о
о
е
о
б
о
о
о
о
е
о

п
п
п
п
п
п
п
п
ж
п
п
п
п

Одељење

Број ученика

Српски
језик

Енглески
језик

Бетон

Организација
грађења

Путеви

Мостови

Железнице

Збирни преглед пријављених ученика по одељењима и предметима:

Г41

18

18

2

1

15

8

10

-

Г42

20

20

8

4

8

11

9

-

Г43

23

23

10

-

13

1

22

-

Г44

21

21

5

3

13

12

8

1
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УКУПНО:

82

82

25

8

49

32

49

1

30,49%

9,76%

59,76%

39,02

59,76%

1,22%

Секретар испитног одбора
Мирјана Шиљић
МАТУРСКИ ИСПИТ
ЈУНСКИ РОК
Школска 2019/20. година
ЗАПИСНИК са седнице Испитног одбора, одржане 09.06.2020. у 1400, којој су присуствовали
чланови Стручног већа српског језика.

ДНЕВНИ РЕД:
1. Избор тема за писмени матурски испит из Српског језика
Од понуђених шест тема присутни чланови стручног већа српског језика изабрали су следеће
четири теме:
Елементи митског и историјског у причи о градњи моста у роману "На Дрини
ћуприја"
b)
Усамљеност и отуђеност човека у Камијевом "Странцу"
c)
"Чекајући Годоа" - трагедија и фарса о човековом битисању
d)
Моја генерација у искушењима данашњице
a)

Испит из српског језика је почео 09.06.1920.у 1430 и трајао је до 1730.
Испиту је приступило 82 од 82 ученика који су пријавили испит. Испит је протекао у реду.
Пре и за време полагања испита, сви присутни, ученици и наставници, придржавали су се
прописаних мера заштите од Коронавируса, укључујући и све препоруке Министарства просвете.
Секретар испитног одбора
Мирјана Шиљић
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МАТУРСКИ ИСПИТ
ЈУНСКИ РОК
Школска 2019/20. година
ЗАПИСНИК са седнице Испитног одбора, одржане 15.06.2019. коме су присуствовали сви
чланови.

ДНЕВНИ РЕД:
1.
2.

Верификација успеха ученика
Разно

РЕАЛИЗАЦИЈА:
Матурском испиту је приступило 82 ученика.

1.

3

3
4
4
4
5
2
4
4
5
5
4

5
5
5
5
4
4
5
5
5
5

5
5
2
5
2
5
5

4
4
4
5
5
4
5

5

4
3

4
5
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5
3
5

Просечна оцена

5

Железнице

2

Мостови

Путеви

3
3
3
5
4
4
4
4
3
5
3
4
4
3
2
4
3
3
3
2
2
2
2

Организација
грађења

Јована Вулетић
Лука Вуловић
Јован Грујић
Дарко Деспотовић
Бобо Дупљанин
Урош Ковачевић
Валентина Манев
Ања Марковић
Бојана Меловић
Александар Мраовић
Милош Николић Врионис
Сара Пајић
Урош Радовић
Ненад Рокић
Ђорђе Станојевић
Ивана Стојановић
Анђела Стојковић
Стефан Тешић
Михајло Анђелковић
Андрија Богићевић
Дражо Васиљевић
Немања Видњевић
Бобана Вуликић

Бетон

Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г41
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42

Енглески језик

Одељење

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Име и презиме

Српски језик и
књижевност

Редни број

Постигнут је следећи успех:

3.33
3.00
4.00
4.67
4.33
4.67
3.33
4.00
4.00
5.00
4.33
4.33
4.33
4.00
2.67
4.67
3.33
4.00
4.33
3.67
3.33
3.00
4.00
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г42
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г43
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44

Марко Дашић
Дамјан Зорић
Данијел Ивановић
Милан Лутовац
Александар Митић
Тијана Митровић
Петар Нићифоровић
Кристина Петровић
Анђела Радоњић
Харис Рустемовић
Бранка Срдић
Лука Станковић
Трифун Стегњајић
Никола Филиповић
Анђела Цвркотић
Чедомир Антонијевић
Един Ахметовић
Стефана Берић
Немања Величковић
Милош Делић
Ђорђе Ивановић
Алекса Јеринић
Милица Јовановић
Мила Калуђеровић
Немања Љубојевић
Милан Максимовић
Милица Максимовић
Илија Милосављевић
Јован Милошевић
Драгана Михаиловић
Александар Павловић
Анђела Павловић
Тамара Петровић
Марко Рајчић
Јован Рашић
Никола Сушић
Никола Тривић
Огњен Хрнић
Ивона Адамовић
Данило Божовић
Иван Ивановић
Милан Ивановић
Михаило Илић
Немања Јокић
Лазар Лазић
Илија Љубичић

2
2
3
3
2
3
3
5
4
3
4
2
2
4
3
3
3
4
3
3
3
4
5
5
2
3
4
5
3
3
2
4
5
4
4
3
2
3
2
4
2
2
3
3
3
3

3

4
5

5
5
3

5
2
4

4
2
5

2

4
5
5

5
4
5
5

3
3
5
5

5
2
2
2

5
4
5
2
5
2
5
2
2
2
3
5
4
2
3

5
2
5
4
2
5
5
5
5
2
5
5

5
2
2
2
5
2

5
4
5
2
2
2
5
2
2
2
4
2
5
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3
5
3
5
3
5
2
5
2
5
4
5
4
4
2
3
4
4

3.00
4.00
4.33
2.67
3.33
3.00
4.33
4.00
4.00
3.33
4.67
4.00
4.00
3.33
3.33
2.33
4.33
2.67
4.33
3.00
2.33
3.67
4.33
5.00
3.67
2.33
4.00
5.00
2.67
3.33
2.33
4.67
3.33
4.67
3.33
4.33
2.00
3.33
2.67
4.67
2.67
2.67
2.33
3.33
3.00
4.00
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44
Г44

Дамјан Миладиновић
Марија Миленковић
Милица Миленковић
Ања Милиновић
Никола Пејовић
Марко Ранђеловић
Лазар Ранковић
Нађа Ристић
Немања Спасић
Анђелија Танасковић
Марко Ћулибрк
Марко Урошевић
Мирко Штрбачки

2
5
3
3
2
3
2
5
2
3
4
4
3

5
5
2
5
5
5
5
5
3
3
5
3
5

5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Недовољни

Укупно

Средња оцена

Постигнут успех по предметима:

Српски језик и
књижевност

9

19

34

20

-

82

3,21

Енглески језик

15

4

3

3

-

25

4,24

Организација
грађења

7

1

-

-

-

8

4,88

Бетон

17

7

3

22

-

49

3,39

Путеви

28

4

-

-

-

32

4,88

Мостови

16

13

11

9

-

49

3,73

-

-

1

-

-

1

3,00

Предмет

Железнице
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Одељење

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Недовољни

Укупно

Средња оцена

Постигнут успех по oдељењима:

Г41

4

9

5

-

-

18

4,00

Г42

1

10

9

-

-

20

3,68

Г43

4

7

7

5

-

23

3,52

Г44

4

9

7

1

-

21

3,75

УКУПНО:

13

35

28

6

-

82

3,72

Ни на један одржани испит није било примедби.
Испити су одржани према предвиђеном распореду.
Пре и за време полагања испита, сви присутни, ученици и наставници, придржавали су се
прописаних мера заштите од Коронавируса, укључујући и све препоруке Министарства просвете.
Секретар испитног одбора
Мирјана Шиљић
17. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
Током школске године континуирано се остваривало стручно усавршавање запослених:
наставника, стручних сарадника, директора као и секретара и шефа рачуноводства на едукацијама
у установи и ван установе.
Стручно усавршавање се остварује у складу са Компетенцијама наставника и Приоритетним
областима.
Стручно усавршавање у установи реализовано је кроз:
План стручног усавршавања јесте саставни део Годишњег плана рада школе и усклађује се са
Развојним планом и резултатима самовредновања и спољашњег вредновања установе.
Током ове школске године,у складу са законом, у школи је формиран Тим за професионални
развој.
Полазећи од Извештаја о стручном усавршавању у школској 2018-2019. години, наставници и
стручни сарадници су остварили обуку за Компетенцију за уже стручну област, предмет и
методику наставе К1, Компетенција за подршку развоју личности детета и ученика К3 и
Компетенцију за комуникацију и сарадњу К4.
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На основу анализе добијене праћењем стручне обуке, примене стечених знања и вештина и
ефеката који се постижу у рад, уважавајући дато Развојним планом школе и закључцима
самовредновања, за наредну, школску 2019-2020. годину, планира се стручно усавршавање:
Компетенција за поучавање и учење - К2
Компетенција за подршку развоју личности ученика - К3
Компетенција за комуникацију и сарадњу - К4
Приоритетне области:
1.Превенција насиља, злостављања и занемаривања,
4.Комуникацијске вештине и
6.Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних
метода наставе и управљања одељењем
2: васпитни рад којом се развијају:К2, К3 и К4
Већина професора у школи је учествовала на семинару: „Примена акцоиних и експресиних
техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних
последица вршњачког насиља“, који је одржан 19.11.2019 у школским просторијама. К-3, П-4,
каталошки број 01-023.
Снежана Петровић Кузмић, Гордана Марковић, Марија Радисављевић и Славица Везмар учествују
у Пројекту израде Државне матуре за средње стручне школе и прошле су обуке које се односе на
израду задатака практичних и теоријских за проверу знања и о томе добиле Сертификате.
Наставници математике: Весна Раџић, Биљана Николић, Александар Расулић и Драгана
Драгичевић учествовали су на : Дестом симпозијуму „Математика и примене“ , одржан 6 и
7.децембра 2019.
Марија Радисављевић, Марко Бошковић и Тања јоцић Стаматовић били су на семинару- Кључна
питања употребе и примене Еурокодова у области бетонских и армиранобетонских конструкција
Остваривања наведених задатака у оквиру 6. развијног циља подразумева да се поред плана
стручног усавршавања и похађања потребних семинара, трибина, конференција и сл., наставници
мотивишу да научено на семинарима анализирају на нивоу стручног већа, а потом и употребе
новостечене вештине и знања кроз разне облике професионалних активности; Наведени су
семинари који су посећени током првог полугодишта.
Кроз реализацију активности школских тимова: за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања и развој међупредметних компетенција, реализоване су
тематски часови, отворени, комбиновани часови, радионице, посете, дискусије, едукације,
истраживања кроз анкете. Ови облици рада развијају Компетенцију за подршку развоју личности
ученика -К3 и Компетенцију за комуникацију и сарадњу -К4 и П3 (комуникација), П1 (превенција
насиља), П2 (превенција дискриминације).
У оквиру реализације Развојног плана школе, остварене су посете установама и Сајму књига.
У оквиру активности Ученичког парламента, поред осталог, остварене су активности
упознавања са проблемима зависности и законском одговорности родитеља и ученика. Ове
активности најпре развијају Компетенцију за комуникацију и сарадњу -К4 и Компетенцију за
подршку развоју личности ученика -К3 као и Приоритетну област П1 – Превенција.
Кроз реализацију манифестације дана Светог Саве - компетенција за подршку развоју личности
ученика -К3 и Компетенција за комуникацију и сарадњу -К4.
Реализацијом ових садржаја у разним аспектима, закључује се да је највише улагано у
усавршавање у приоритетним областима: П4. Комуникацијске вештине и П6. Јачање
професионалних капацитета запослених у области иновативних метода наставе и управљања
одељењем и у Компетенцијама: за наставну област - К1 и комуникацију - К4.
О свим овим активностима дати су извештаји у оквиру Развојног плана школе, рада Стручних
већа за области предмета и рада Стручних сарадника.
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Стручно усавршавање ван установе, остваривали су наставници индивидуално, о чуму сами
воде евиденцију у свом Портфолиу и достављају школи Уверења са похађане обуке. Наставници
Српског језика и књижевности, наставници Математике и педагог редовно присуствују
републичким семинарима у својим друштвима. Директор школе редовно учествује на састанцима
и едукацијама које се организују за директоре школа у Београду и ван Београда.
Обзиром да је током другог полугодишта настава реализована као настава на даљину,
наставници, стручни сарадници и директор школе су учествовали у бројним он лаин едукацијама.
Део наставника, општеобразовних предмета и педагог, су учествовли у едукацији на тему Наставе
засноване на исходима, као обавезном семинару.
Полазећи од запажања у процесу праћења, потребно је организовати више едукација за
подршку ученицима, и израду индивидуалних планова подршке, кроз развијање компетенција К3
(подршка развоју личности ученика) и К2 (за поучавање и учење) и у приоритетним областима:
П1 (превенција насиља), П2 (превенција дискриминације) П3 (инклузија, маргиналне групе).
Такође, и едукацију за унапређивање дигиталне компетенције и оспособљавање за примену
дигиталних алата у настави.
Београд, 22.06.2020.

Педагог, Дејана Дајесковић-Тимић

18. ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
Праћење реализације наставе током школске године, остваривало се у складу са
Правилником о вредновању квалитета рада установе Службени гласник, Просветни
гласник, Број 14, 02.08.2018. као и у складу са Глобалним планом и Оперативним плановима
посета часова за сваки месец.
Оперативни планови су почетком месеца, истицани на огласној табли у зборници.
Директор школе је члановима Наставничког већа, електронским путем прослеђивао План посете
часовима за текући месец. Праћење наставе остваривали су директор и педагог, а по потреби,
присуствовали су ментори на часовима приправника. За посету часа за Лиценцу, час наставног
предмета Грађевински материјали, наставник Марко Бошковић, час је посетила именована
Комисија.
Годишњим планом праћења наставе, предвиђена је непосредна посета часова код сва 42
наставника.Током првог полугодишта реализована је посета часова код 17 наставника. Од тога је
посећено 8 наставника који предају општеобразовне предмете и 9 наставника који предају
стручне предмете. Једном наставнику стручних предмета - приправнику су реализоване две
посете часовима.
Током другог полугодишта дошло је до реализације наставе на даљину, због пандемије
изазване вирусом COVID 19. У тим условима, није било могуће непосредно праћење наставе.
Праћење наставе се одвијало на други начин, тако што су директор и педагог били укључени у
Гугл учионице и имали увид у наставни садржај, облике и методе рада, истовремено и у рад
ученика и размену повратне информације и комуникацију наставника и ученика.
Током првог полугодишта посећено је укупно 18 часова редовне наставе.
Посећено је:
8 часова општеобразовних предмета и 10 часова стручних предмета:
- 1.разред 2 часа
1.разред 2 часа
- 2.разред 1 час
2.разред 6 часова
- 3. разред 3 часа
3. разред 2 часа
- 4. разред 2 часа
4. разред 0 часова
Посећени часови по типу:
1.разред (укупно 4 часа)
1 час обраде новог градива (Лиценца)

2.разред: (укупно 7 часова)
5 часова вежбање,утврђивања градива
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2 часа вежбање,утврђивања градива
1 час обраде новог градива
1 час комбиновани (обр.-утврђ.-пров.знањ.) 1 час комбиновани (обр.-утврђ.-пров.знањ.)
3.разред (укупно 5 часова)
4.разред (укупно 2 часа)
3 часа вежбање,утврђивања градива
2 часа комбиновани (обр.-утврђ.-пров.знањ.)
2 часа комбиновани (обр.-утврђ.-пров.знањ.)
Посећена су сва одељења у свим разредима и то:
Г11- 2 часа
Г21 /
Г31- 2 часа
Г41- 1 час
Г12 - 1 час
Г22 - 2 часа
Г32 - 2 часа
Г42 - 1 час
Г13 - /
Г23 - 2 часа
Г33 - 1 час
Г43 - /
Г14 - 1 час
Г24 - 3 часа
Г34 - /
Г44 - /
О запажањима са праћења наставе, води се евиденција, користи се протокол за посматрање
часова, којим се прати ниво остваривања дефинисаних стандарда квалитета рада.
Након посећеног часа, са наставницима је вршена анализа часа и дат је коментар часа са
сугестијама. Код приправника стручних предмета, посећена су два часа и дате сугестије
приправнику и ментору за унапређење рада.
У овој школској години, области самовредновања су: Област квалитета 2.Настава и
учење, Област квалитета 4.Подршка ученицима и Област квалитета 5. Етос.
Запажања након праћења наставе и посета часова:

2.Настава и учење:
Општеобразовни
наставни предмет

Стручни наставни
предмет

Ниво остварености стандарда квалитета рада са
показатељима
сума

8 часова
10 часова

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3,09
2,99

3,41
3,25

2,87
2,82

2,85
2,48

2,95
3,02

3,35
3,22

3,04

3,33

2,84

2,66

2,98

3,28

Ниво остварености стандарда квалитета рада у области квалитета 2.Настава и учење,
сумарно је на нивоу 3,04, у настави која је праћена у првом полугодишту, што одговара опису
квалитета: добро остварен стандард кога карактерише више јаких него слабих страна.
Индикатори: 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – 3,33 и 2.5.
Сваки ученик има прилику да буде успешан - 3,28, су на нивоу преко 3.
Индикатори: 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама
ученика - 2,84;
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и
компетенције на часу - 2,66
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења – 2,98 су на нивоу 2: близу
ниву 3, кога карактерише присуство јаких страна али су присутне слабе стране за које је потребно
предузимати акције ради уочених слабости. Индикатор 2.3. Ученици стичу знања, усвајају
вредности, развијају вештине и компетенције на часу, је на најслабијем нивоу – 2,66.
На основу запажања закључује се да настава задовољава добар ниво квалитета у погледу
компетенција наставника за организовање и руковођење часом. Такође и у погледу уважавања и
подршке ученицима у постизањз успеха. Нешто нижи ниво квалитета је у погледу дидактичко
методичке разраде, индивидуализацији, диференцијацији наставног садржаја и реализовања
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активности наставника које код ученика развијају: начин учења, употребу и примену знања, развој
вредносних ставова, умења, вештина.
Запажања су да се у настави током другог полугодишта, побољшао стандард квалитета у
погледу Индикатора 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама
ученика 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције
на часу. Код свих наставника је примећена боља реализација дидактичког принципа раздвајања
битног од небитног и принципа економичности. Облици и начини рада у настави на даљину су
имали позитиван ефекат и у подизању дигиталне компетенције наставника и ученика.
У односу на ова запажања, а у сарадњи са Тимом за развој квалитета рада, наставити и у
наредној школској години са покренутим активностима на унапређивању наставе а посебно на
развијању пројектне наставе и дигиталне компетентности.
Приказ реализације:
Разред

1.РАЗРЕД
Г11
2.РАЗРЕД
Г22а
3.РАЗРЕД
Г31
Г32
1.РАЗРЕД

Разред

Наставни
предмет

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПОСЕТА ЧАСОВА
месец СЕПТЕМБАР
Име и презиме
Време
Циљ посете часа
наставника
посете

Напомена

Историја

Петар Нешић

25.09.2019.
3.час 1.смена

Приправник

утврђивање

Нацртна геометрија и
техничко цртање

Андрија
Ракочевић

26.09.2019.
2.час 1.смена

Нови члан НВ

вежбање

Физика

утврђивање

Приправник

утврђивање

ЧОС Г14

Марко Бошковић

20.09.2019.
2.час 2.смена
20.09.2019.
5.час 2.смена
26.09.2019
3.час 1.смена

Нови члан НВ

Основе хидротехнике

Магдалена
Поповић
Драгана Рацић

Праћење адаптације
ученика

разговор са
ученицима

Наставни
предмет

Име и презиме
наставника

месец ОКТОБАР
Време
посете

Циљ посете часа

Напомена

1.РАЗРЕД
Г14б

Грађевинске
конструкције

Биљана Чорбић
Радуловић

16.10.2019.
3.час 2.смена

Праћење рада
наставника

комбиновани час

Г11

Грађевински
материјали

Марко
Бошковић

16.10.2019.
5.час 2.смена

Праћење рада
наставника

ЧАС ЗА ЛИЦЕНЦУ
обрада новог градива

ЧОС: Г11
Г12

Бранка Цвијовић
Наташа Живковић

22.10.2019. 3.час
1.смена
22.10.2019. 5.час
1.смена

Социометријска
радионица
Васпитни стилови

ОС није на часу
ОС на часу

Г22

Саобраћајнице

Славица
Везмар

31.10.2019.
4.час 2.смена

Праћење рада
наставника

нови предмет
утврђивање градива

Г24

Технологија
грађевинских радова

Јасна
Грубић

24.10.2019.
7.час 1.смена

Праћење рада
наставника

утврђивање градива

1.РАЗРЕД

2.РАЗРЕД

3.РАЗРЕД
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Разред

Г31

4.РАЗРЕД
Г42

Наставни
предмет

Име и презиме
наставника

Социологија

Ненад
Стевановић

Грађанско васпитање

Ана
Ерор

Разред

Наставни
предмет

Име и презиме
наставника

Време
посете

Циљ посете часа

24.10.2019.
5.час 1.смена

30.10.2019.
5.час 2.смена

месец НОВЕМБАР
Време
посете

Напомена

Праћење рада
наставника

комбиновани час

Праћење рада
наставника

комбиновани час

Циљ посете часа

Напомена

1.РАЗРЕД
Г12

Математика

Весна Раџић

Праћење рада
наставника
Праћење рада
наставника

комбиновани

Љиљана
Михајловић

08.11.2019.
4.час 1.смена
4.12.2019.
7.час 1.смена

Г23

Нацртна геометрија
и техн. цртање

Г23

Математика

Драгана
Драгичевић

08.11.2019
6час 1.смена

Праћење рада
наставника

систематизација

Г24б

Грађевинске
конструкције

Војислава Ћирић

27.11.2019.
5.час 2.смена

Праћење рада
наставника

вежбање

Математика

Биљана Николић

07.11.2019
2.час 1.смена

Праћење рада
наставника

комбиновани (обраданово)

Математика

Александар
Расулић

07.11.2019.
5.час 1.смена

Праћење рада
наставника

комбиновани
(обрада-ново)

ЧОС:

Весна Раџић

06.11.2019.
6.час 1.смена

Праћење адаптације
ученика

ОС присутна
Радионица: „Магични
базар“

утврђивање градива

2.РАЗРЕД

3.РАЗРЕД
Г33

4.РАЗРЕД
Г41

1.РАЗРЕД

Разред

Г13

Наставни
предмет

Име и презиме
наставника

месец ДЕЦЕМБАР
Време
посете

Циљ посете часа

Напомена

2.РАЗРЕД
Г24
3.РАЗРЕД
Г32

Испитивање
материјала и
конструкција
Организација
грађења

Драгана Рацић

20.12.2019.
4.час 1.смена

Праћење рада
приправника

Бранка Цвијовић

16.12.2019.
2.час1.смена

Праћење рада
наставника

Београд, 22.06.2020.

Директор школе
Александар Ракићевић
Педагог школе
Дејана Дајесковић Тимић
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19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
19.1 Извештај о раду педагога школе
Полазна основа глобалног и оперативног планирања рада педагога је: Програм свих облика рада стручних
сарадника - Педагога (Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника; Службени гласник РС, Просветни
гласник 19.јун 2012., Бр.5, стр:1-4.).
Водим документацију о свом раду.У планирању и реализацији свој рад усклађујем са специфичностима и реалним
условима школе и приоритетима у раду које поставља директор школе, а у складу са професионалном проценом
ситуације, својим стручним знањима и кодексом рада педагога.
Приказ реализације послова педагога у школској 2018-2019. години, по Областима рада:
I.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
1. У оквиру Годишњег плана рада школе израдила сам програме: Програм рада педагога, учествовала у изради
Програма рада и Акционих планова рада свих школских тимова; Програм сарадње са родитељима, Програм рада
Ученичког парламента, за Програм рада стручних већа за области предмета израдила сам једнообразни табеларни
приказ плана, План рада Одељењских већа. Учествовала сам у изради Плана рада Одељењских старешина, Израдила
сам Програме посебних васпитних програма, Програм стручног усавршавања наставника и стручних сарадника.
Израдила сам План стручног усавршавања запослених за школску 2019-2020.годину.
2. Израдила сам и презентовала Анализу успеха и владања ученика на класификационим периодима и презентовала на
Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору.
3. Учествовала сам у предлагању и избору одељењских старешина у сарадњи са директором школе и координаторима
Одрљењских већа.
4. Учествовала саму формирању одељења, као и распоређивању новопридошлих ученика и ученика који су поновили
разред, у сарадњи са директором школе и координаторима Одељењских већа. Уназад више година израдила сам
Упитник за родитеље, при упису у 1.разред, на онову кога вршимо анализу уписане генерације ученика, што је
полазна основа за осмишљавање начина рада и предузимања мера са циљем пружања помоћи ученицима у учењу.
5. Континуирано пружам помоћи наставницима у изради планова рада наставника (глобалних и оперативних), као и
планова рада допунског, додатног рада, секција, практичне наставе, наставе у блоку
II.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
1.Систематско праћење и вредновање образовно васпитног рада на радним састанцима једном недељно, које
организује директор школе са педагогом и координаторима одељењских већа, у канцеларији директора. На овим
састанцима активно учествујем у дискусији, дајем извештај о реализацији својих послова у претходној недељи и дајем
план својих послова за текућу недељу. Сагледавају се и дају предлози мера за конкретна питања о ученицима и
настави.
2.Реализујем праћење анализе успеха и владања ученика на класификационим периодима. За потребе праћења успеха,
израдила сам једнообразну табеларну форму на нивоу разреда и на нивоу школе.
3.Реализујем праћење васпитног рада са ученицима, применом једнообразне табеларне форме за одељењске
старешине.
4.На састанцима Стручних већа за области предмета и седницама Педагошког колегијума, активно учествујем и
извештавам, дајем предлог мера у вези са праћењем узрока школског неуспеха, поступака и ефеката оцењивања.
5.Извештавам о успеху ученика, раду стручних актива и школских тимова на класификационим периодима на
Педагошком колегијуму, Савету родитеља и Школском одбору.
6.У сарадњи са директором школе, израдила сам и реализујемо План посете часовима.
8.У сарадњи са директором школе уз консултовање са кординаторима одељењских већа, израђујем План активности
за сваки класификациони период.
III.РАД СА НАСТАВНИЦИМА
1.Континуирано пружам помоћи наставницима у изради планова рада наставника, писане припреме за обраду
наставне јединице, са акцентом на помоћи у конкретизацији циљева и задатака, као и у успостављању везе наставног
садржаја и професионалне оријентације, самовредновања, превенције насиља. Рад на дидактичко методичкој
едукацији и помоћи наставницима остварујем на састанцима. Стручних већа за области предмета и у индивидуалном
раду са наставницима.
2.Радим на пружању помоћи наставницима у усклађивању програмских задатака са могућностима ученика,
разматрамо педагошки приступ, употребу савремених наставних средстава са аспекта дидактичког принципа
очигледности, примену савремених, интерактивних облика и метода рада. У настави стручних предмета, иновативни
облици рада на којима сам заједно са наставницима радила су: вршњачка едукациа и кооперативни рад: ученици су
асистенти на часу, наставник другог сродног предмета и педагог, раде заједно са ученицима задато на часу.
3.Периодично пратим начин вођења педагошке документације наставника: дневници, планови рада наставника,
педагошке свеске наставника и одељењских старешина.
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4.Рад на подизању квалитета односа наставник ученик, Математика 4. разред. Континуирано се радило са предметнм
наставником, организован је рад Стручног већа на пружању помоћи наставнику на превазилажењу тешкоћа у односу
наставник – ученик.
5. Праћењем и анализом успеха ученика на класификационим периодима, констатује се незадовољавајучи успех,
недостатак мотивације, одсуство са наставе – изостајање са наставе. Сугерисала сам и мотивисала наставнике за
едукацију и оспособљавање за рад на откривању и превазилажењу узрока школског неуспеха и сарадњу са
родитељима.
6. Припремила сам и реализовала едукацију за наставнике чланове Школског тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, лостављања и занемаривања.
7.На одељењским већима и у индивидуалном раду са одељењским старешинама, упознајем колеге са
карактеристикама и специфичностима ученика, дајући препоруке за рад. Члан сам Школског тима за ИОП-1.
IV.РАД СА УЧЕНИЦИМА
1.Учествујем у раду и осмишљавању рада Ученичког парламента.
2.Одржала сам 15 часова Одељењске заједнице, са темама: Адаптација, социометријска радионица,Васпитање некада
и сада, Професионална оријентација, радионица: Магични базар, радионица: Моје животне улоге, радионица: Писање
CV, Дисциплина, радионица: Предрасуде и толеранција, Шта после средње школе. Ови часови су одржани током
првог полугодишта.
Обавила сам 54 индивидуална разговора са ученицима и родитељима.
4.У оквиру рада на промоцији школе, учествовала сам у осмишљавању промотивних активности
5. Са ученицима 4.разреда, спровела сам едукацију: Вештине комуникације, Писање си-вија. Редовно ученицима, на
предвиђеном паноу у холу школе истичем информације о активностима Центра за промоцију науке, организовању
радионица, трибина у организацији Одсека за друштвену делатност општине Звездара.
6. Из разлога васпитног рада и професионалне оријентације упућујем ученике на учешће у активности које организује
Одсек за образовање, културу и спорт општине Звездара.
7.Рад на идентификовању и отклањању узрока проблема у учењу и пружање помоћи и подршке ученицима,
организујем као индивидуални и као групни рад са ученицима. У индивидуалном раду примењујем методе и технике
саветовања. У групном васпитном раду, организујем групе ученика по припадности истој категорији узрока
проблема.За рад користим стручну литературу. У групном раду примењујем радионичарски рад (Прошла сам
едукацију за Грађанско васпитање у сва три ниво и Активно учење у два нивоа, те примењујем стечена знања). За
васпитни рад педагога са ученицима, дефинисан је термин уторак и четвртак 11.00 – 13:00.
V.РАД СА РОДИТЕЉИМА- СТАРАТЕЉИМА
1.Послове на пружању подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима који имају тешкоће у учењу или
понашању реализујем обзиром на специфичност која се огледа у слабом одазиву родитеља за сарадњу са школом (на
родитељске састанке дође мањи број родитеља, готово по правилу родитељи добрих ученика). Отуда сам недељу када
радим после подне, дефинисала за рад са родитељима. Организовала сам 3 састанка са групом родитеља ученика 1.
Разреда, са три теме: Шта је адолесценција: развојне карактеристике; Организација слободног времена и Превенција
насиља.
2.Дала сам предлог као мере за побољшање успеха и понашања ученика, присуствовање родитеља и учествовање у
раду на часу одељењске заједнице. Мој предлог је да родитељи који су запослени у струци у којој се образују наши
ученици, могу допринети каријерном вођењу ученика. Такође, родитељи здравствене и просветне струке могу
допринети сагледавању узрока проблема и превазилажењу.
3.Учествујем у раду Савета родитеља школе и водим записник. У оквиру овог посла сарађујем са директором школе,
секретаром школе и председником Савета. Пишем Дневни ред, телефоном обавештавам родитеље, умножавам и
електронски шаљем материјал за седницу.
VI.РАД СА ДИРЕКТОРОМ
1.Сарађујем са директором школе по свим питањима планирања и реализације Годишњег плана рада школе, рада
стручних тела, рада стручних актива и школских тимова, сарадње са родитељима и сарадње са надлежним и
специјализованим установама
2.Сарађујем са директором школе,координаторима Одељењских већа, секретаром школе и библиотекаром на
заједничком планирању активности, изради важних докумената, анализа, извештаја о раду; решавању специфичних
проблема и потреба школе кроз редовну, дневну размену информација
3.Сарађивала сам са директором школе и руководиоцима одељењских већа на формирању одељења и одређивању
одељењских старешина.
6. Директор школе је у овој школској години као приоритете поставио: унапређење наставе, унапређење сарадње са
родитељима и маркетинг школе. У свим овим пословима сам учествовала у планирању а носилац послова сам била у
унапрешивању наставе, кроз рад са стручним већима и анализу запажања са посета часова.
VII.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1.Редовно учествујем у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума. На седницама Наставничког већа дајем
саопштења, информишем о резултатима анализа, прегледа, истраживања.
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2.Учествујем у раду Одељењских већа и Стручних већа за области педмета, где дајем предлог мера за побољшање
успеха и начина праћења, самовредновање наставника.
3.Члан сам школских тимова и стручних актива. У свим тимовима сам имала конкретна задужења.
VIII.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.Присуствујем састанцима републичке секције стручних сарадника у организацији Педагошког друштва, једном
месечно, други уторак у месецу, Друга економска школа и пратим часопис Настава и васпитање
2.Имам сарадњу са Београдском отвореном школом и Научним клубом, у области професионалне оријентације
ученика
3.Остварујем сарадњу са Центром за социјални рад за потребе пружања помоћи породици ученика
4, Присуствујем и припремам потребну документацију из свог домена за редован инспекцијски надзор
IX.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1.Глобални план рада педагога је саставни део Годишњег плана рада школе; редовно водим оперативне планове рада
педагога; Дневник рада педагога, Досијеа ученика; у свом раду користим стручну литературу, Инструменте за рад
школског педагога
2.Имам добру сарадњу са педагозима и психолозима основних, средњих стручних школа и гимназија пре свега на
Звездари.
Спољни сам сарадник Завода за вредновање квалитета, и радила сам као модератор на обуци за опште стандарде.
У едукацији терапијског правца трансакциона анализа стекла сам звање терапеута трансакционе анализе. Стечено
стручно знање примењујем у непосредном саветодавном раду са ученицима и родитељима.
Поштујући одлуке Министарства просвете, на основу Дописа од 17.03.2020. прешло се са непосредне наставе,
на наставу на даљину. Није било тешкоћа у техничкој опремљености наставника да реализују наставу на овај начин.
Преко одељењских старешина прибављене су информације о техничким могућностима ученика да се укључе и прате
наставу на даљину. Сви ученици школе били су укључени у наставу. Наставни садржај за све предмете постављан је
на сајт школе. Наставници су користили дигиталне алате у настави: Гугл учионицу, Зум, Вибер. Такође, коришћена је
и платформа на РТС 3- Планета. Неколико наставника стручних предмета је снимало часове за овај програм.
Током читавог периода наставе на даљину, реализовао се образовно васпитни процес и Годишњи план рада
школе, прилагођено новонасталим условима. Одржане су две седнице Наставничког већа, 8 седница одељењских
већа, једна седница Стручног већа за област предмета математике и природних наука, једна седница Педагошког
колегијума, седница Матурског одбора преко Зум платформе. У јуну су се активности наставиле у школи:
организована је Стручна матура за ученике 4.разреда и све друге активности по Плану активности, уз стриктно
поштовање свих препоручених мера заштите здравља ученика и запослених. Задовољни смо што нико од ученика и
нико од запослених, није оболео од актуелног вируса.
Школа је редовно достављала Школској управи Недељне оперативне планове рада школе и Извештаје о
реализацији наставе на даљину.
Акценат у раду током наставе на даљину био је у погледу примеравања облика и начина обраде, утврђивања
градива и провере знања као и праћења укључености и напредовања ученика. Помоћ и подршка ученицима и
родитељима је била стална. За праћење напредовања, одељењске старешине су формирале вибер групе са ученицима
и родитељима. Запослени су били у непрестаној комуникацији у вибер групама. По потреби контактирани су ученици
и родитељи и са њима је наставник, старешина, педагог или директор обављао индивидуални разговор у циљу
превазилажења тешкоће у раду.
Велика пажња се поклања ученицима који наставу савладавају по прилагођеном, индивидуалном програму,
тј. по ИОП1. Код тих ученика није било већих тешкоћа и они су са успехом завршавали обавезе.
У складу са препорукама Министарства просвете о подршци ученицима у овим условима, задовољни смо што
су сви ученици са позитивним успехом завршили наставни део школске године. Само један ученик 3.разреда, је
упућен на полагање поправних испита.
Општом тенденцијом успеха смо задовољни: 10% одличних, 31% врло добрих, 55% добрих и 9% довољних.
Највећи раст у односу на прошлу годину је код успеха: добар - сада је 55%, а прошле године 38% ученика.
Поредећи успех на крају ове и протекле 3 школске године, запажа се одређена стабилност показатеља. У
шк.2019-2020 је 10% одличних; 2018-2019 је 7% одличних; 2017-2018 је 8% одличних и 2016-2017 је 7% одличних.
Највише одличних ученика ове године је у 1.разреду-14% и 4.разреду-12%. У 2.разреду одличних је 8% и у 3.разреду
5%. Такође и ученика са врло добрим успехом је уједначен проценат, са благом тенденцијом побољшања: 31%, 25%,
21%, 22%. Највеће побољшање успеха је у постигнутом успеху-добар: ове године је то 55% ученика, па 38%, 44% и
31%. Кроз анализу успеха на стручним телима школе, закључено је да је главни фактор у повећању броја ученика са
добрим успехом, ефекат мера подршке кроз мере: индивидуализација у раду, вршњачка едукација, самостални
радови, групни рад, вредновање сваког напретка и редовно присуство на настави. Успех –довољан има уједначену
тенденцију: сада је то 9%, па 3%, 4% и 2%. Приметно је боље стање на крају ове школске године, што је такође ефекат
мера подршке у новонасталим околностима наставе на даљину.
Посебно се истиче побољшање у погледу броја неоправданих изостанака по ученику. У овој школској
години, током првог полугодишта, директор и педагог су унапредили начин праћења изостанака и мера за смањење
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изостанака. Рађена је хоризонтална и вертикална анализа на месечном нивоу, тако да је број изостанака са 55%
ученика школе који имају 150 и више оправданих изостанака, спао на 27% ученика. Такође и 16% ученика који имају
35 и више неоправданих изостанака, спало на 6% ученика.
Са циљем подизања квалитета наставе и побољшања успеха ученика, током првог полугодишта, планиране су
и реализоване активности стручних тела и стручно усавршавање наставника. Посебно су значајне активности
Школског тима за обезбеђивање квалитета и развој установе. Активности и мере су се односиле на сагледавање
тренутног стања у погледу метода и облика рада на часу и предузимању мера за унапређење, увођење савремених,
активних и за ученике занимљивијих метода и облика рада. Анализа спроведене Анкете међу ученицима и
наставницима је благовремено презентована. Овим мерама се жели подстицати мотивација за учење код ученика али
и омогућити разноврсније облике рада кроз које би већина ученика могла да искаже своје способности и постигне
успехе и боље резултате у учењу. Такође, овим мерама, унапређују се компетенције рада наставника.
За друго полугодиште планирана је пројектна настава по свим Стручним већима на тему: Очување здравља,
поводом Дана планете Земље 22.априла. На жалост, околности нису дозволиле да се активност реализује у
потпуности. Реализовала се делимично кроз стручна већа архитектонске групе предмета и друштвених наука.
Запажања са праћења наставе, доприносе сагледавању квалитета наставног процеса. Током првог
полугодишта посећени су часови код 17 наставника, што је приближно 40% наставника.
Током другог полугодишта настава је праћена тако што су директор и педагог били укључени у Гугл
учионице и на тај начин имали непосредан увид у наставне садржаје и сложеност и динамику захтева, као и у рад
ученика и међусобну комуникацију наставника и ученика.
У овој школској години, области самовредновања су биле: Област квалитета 2.Настава и учење, Област
квалитета 4.Подршка ученицима и Област квалитета 5. Етос.
Запажања у Области 2.Настава и учење, након праћења наставе и посета часова:
Ниво остварености стандарда квалитета се утврђује у складу са Правилником о квалитету рада установе и у
складу са методологијом процеса самовредновања који предвиђа 4 нивоа остварености стандарда, где је ниво 1- није
остварен стандард, а ниво 4-у потпуности остварен стандард, те се ниво остварености исказује од 1,00 до 4,00.
Општеобразовни
наставни
предмет

Стручни наставни
предмет

8 часова
10 часова

Ниво остварености стандарда квалитета рада са
показатељима
сума

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3,09
2,99

3,41
3,25

2,87
2,82

2,85
2,48

2,95
3,02

3,35
3,22

3,04

3,33

2,84

2,66

2,98

3,28

2.5.

Ниво остварености стандарда квалитета рада у области квалитета 2.Настава и учење, сумарно је на
нивоу 3,04, у настави која је праћена у првом полугодишту, што одговара опису квалитета: добро остварен стандард
кога карактерише више јаких него слабих страна.
Индикатори: 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – 3,33 и 2.5. Сваки ученик има
прилику да буде успешан - 3,28, су на нивоу преко 3.
Индикатори: 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика - 2,84;
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу - 2,66
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења – 2,98 су на нивоу 2: близу ниву 3, кога
карактерише присуство јаких страна али су присутне слабе стране за које је потребно предузимати акције ради
уочених слабости. Индикатор 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције
на часу, је на најслабијем нивоу – 2,66.
На основу запажања закључује се да настава задовољава добар ниво квалитета у погледу компетенција наставника
за организовање и руковођење часом. Такође и у погледу уважавања и подршке ученицима у постизању успеха.
Нешто нижи ниво квалитета је у погледу дидактичко методичке разраде, индивидуализацији, диференцијацији
наставног садржаја и реализовања активности наставника које код ученика развијају: начин учења, употребу и
примену знања, развој вредносних ставова, умења, вештина. У односу на ова запажања, а у сарадњи са Тимом за
развој квалитета рада, покренуте су активности, са којима ће се наставити и у другом полугодишту.
На почетку школске године, на Педагошком колегијуму дефинисане су мере за подршку и побољшање успеха
ученика, које се континуирано прате. То су: индивидуализација, рад у пару, групни рад, вршњачка едукација, чешће
оцењивање, вредновање сваког успеха, сарадња предметних наставника са одељењским старешинама и родитељима.
Све ове мере су се спроводиле и током другог полугодишта. Управо је настава на даљину дала нове могућности за
остваривање ових мера.
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Наставници су пратили едукације и обуке на даљину и на тај начин унапредили своје дигиталне компетенције.
Истовремено, код ученика је сво време развијана дигитална компетенција, без обзира о ком наставном предмету се
радило.
У школи је за два ученика другог разреда настава остварује по индивидуалном образовном плану – ИОП 1. За
једног ученика првог разреда, поднет је захтев за мишљење интерресорној комисији, како би се и за овог ученика
организовао индивидуални образовни план. ИОП-и су се континуирано пратили и вредновали и настава се за ове
ученике изводила задовољавајуће.
У анализи успеха ученика, као један од кључних фактора школског неуспеха, истичу се изостанци. Број
изостанака у више година уназад је веома висок. На овај проблем се у целом образовном систему, са разлогом,
посвећује велика пажња.
У оквиру Извештаја одељењских старешина о васпитном раду, сагледани су конкретни ученици који имају
проблем великог броја изостанака, као и разлози изостајања. Овај сегмент је био приоритет током првог полугодишта.
Током другог полугодишта, пратила се укљученост ученика и редовност у испуњавању обавеза, што је вредновано
кроз формативне оцене. У мањем броју, појединачни случајеви, разлози за велики број изостанака је здравствено
стање или болничко лечење. Најчешћи разлози изостајања су закашњавање на први час и неоправдано одлажење са
наставе. Одељењске старешине, заједно са педагогом и директором, континуирано су предузимали потребне мере: рад
са ученицима, укључивање родитеља, обраћање одговарајућим установама за пружање помоћи из домена своје
надлежности и на крају изрицање васпитно дисциплинских мера.
Током реализације Годишњег плана рада школе, поред образовног, реализован је и васпитни аспект, у складу са
прописаним циљевима, исходима и кључним компетенцијама за целоживотно учење: подршка целовитом развоју,
развијање здравих животних стилова, способност за тимски рад, развијање позитивних људских вредности;
компетенција за учење, комуникацију, естетска, за одговоран однос према друштву, околини и здрављу, дигитална
компетенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву.
Реализовани су следећи васпитни садржаји: током првог полугодишта реализоване су екскурзије за ученике 1. и 3.
разреда, о којима је благовремено поднет извештај.
Организовано је низ ваннаставних активности: спортски турнири у свим разредима, хуманитарна акција,
превентивне активности на спречавању дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика: Проблеми
зависности и Законска одговорност малолетника, „Друг није мета“, које су реализоване у сарадњи са ПУ Београда. У
оквиру активности на развијању инклузивног приступа у образовању: уважавања различитости и једнаких шанси за
успех , у школи су гостовали представници удружења за инклузију "Небоград".
Ученички парламент активно и квалитетно ради. Парламент наше школе је и члан Општинског Ученичког
парламента, на коме представници редовно учествују. Наша Парламент је био домаћин састанку Општинског
парламента, 4. марта текуће године. Разматрала се организација хуманитарног турнира. Парламент је имао 6 седница
током школске године и разматрао је и покренуо многе ваннаставне активности. Дат је и предлог да се крене у израду
Школског часописа, кога би у електронској форми уређивали ученици, уз помоћ и сарадњу одређених наставника.
Успех ученика у овим активностима је значајно бољи. Ученици радо, мотивисано, амбициозно покрећу и
учествују са примерним понашањем, у васпитним садржајима.
За успех ученика, значајна је и сарадња школе са родитељима. Одељењске старешине имају континуирану
сарадњу. Директор школе је сваком одељењском старешини обезбедио таблет, као подршку у организацији рада
старешина. Присуство родитеља на родитељским састанцима је побољшано. То је резултат мере коју је директор
школе увео у прошлој школској години: континуирано праћење и извештавање о броју присутних родитеља на сваком
родитељском састанку. Током првог полугодишта, на родитељским састанцима је било присутно 60% родитеља што
је значајно побољшање у односу на претходне године.
Савет родитеља школе је имао 6 седница током ове школске године, на којима је увек било добро присуство
родитеља где се радило у доброј атмосфери.
Са реализацијом Годишњег плана рада и мерама за побољшање успеха ученика, наставиће се и у наредној
школској години, са акцентом на приоритетима: смањење броја изостанака, унапређење наставе и побољшање
школског успеха ученика.
Са тимом за развој квалитета и Педагошким колегијумом израђен је Предлог модела плана рада у
комбинованој настави за наредну 2020-2021. школску годину.
X.ОСТАЛИ ПОСЛОВИ: водим записнике са Савета родитеља и са Педагошког колегијума.
ЕВАЛУАЦИЈА:
Ако бих се у самопроцени свога рада, педагога, руководила скалом Нивоа остварености из приручника за
самовредновање, свој рад бих проценила на слабијем нивоу 4: доминирају јаке стране, ситни недостаци не утичу на
квалитет рада у школи, очекује се да се и даље унапређује свој рад.
Прописани програм свих облика рада стручног сарадника педагога, реализујем у свим Областима рада.
Сматрам да прописани циљ рада педагога: да применом знања педагошке науке доприносим остваривању и
унапређивању образовно васпитног рада у школи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања
дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, (у великом обиму посла какав јесте посао
стручних сарадника) остварујем на задовољавајући начин. Сматрам да сам се у свом раду веома добро
преоријентисала за рад на даљину и реализовала у том облику рада сва подручја рада педагога.
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Београд, 28. август 2020.

Педагог, Дејана Дајесковић Тимић

19.2 Извештај о раду библиотекара
Рад стручног сарадника библиотекара школе одвијао се према плану који је саставни део Плана
и програма рада школе. Циљеви и задаци стручног сарадника библиотекара школе прописани су
Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника (Службенигласник РС„Просветнигласник“, број 5/12).
Чланом 2. Поменутог Правилника прописано је да стручни сарадник библиотекар учествује у
пословима:
Планирања и програмирања образовно-васпитнограда, односно васпитно-образовног рада
Праћење и вредновање образовно-васпитнограда, односно васпитно-образовног рада
Рад са васпитачима, односно са наставницима
Рад са родитељима, односно старатељима
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно
ученика
Рада у стручним органима и тимовима
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе
Вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање
Циљеви и задаци, као и области предвиђени за школског библиотекара јесу:
Циљ школског библиотекара је да, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и
унапређивању образовно-васпитног рада у средњим и основним школама, реализујући програм
рада прилагођен наставним плановима и програмима.
Задатак школског библиотекара је да, реализовањем послова из области образовања и
васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске
библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у
пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе,
односно целокупно образовног процеса, као и члан школских тимова.
Области рада предвиђени за школског библиотекара су:
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Рад са наставницима
Рад са ученицима
Рад са родитељима, односно старатељима
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика
Рад у стручним органима и тимовима
Сарадња са надлежним устрановама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Планирање и програмирање образовно васпитног рада
За школску 2019/2020 годину благовремено је израђен Годишњи план рада, као и месечни
планови рада.
Обављено је планирање ради набавке литературе за ученике, наставнике и стручне сараднике
које је остварено са члановима стручних већа за област предмета. За потребе и интересовања
ученика, обављено је путем разговора и анкетирањем.
Испланиран је рад о задужењима ученика, начин уређивања библиотечког простора, коришћења
библиотеке за потребе наставе и школских активности, и осталих задужења.
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Планирана је набавка нове литературе, развој школске библиотеке путем донације књига од
стране ученика, наставника, организацијама и удружењима.
Све активности у вези планирања и програмирања извршила сам благовремено.
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Редовно сам вршила инвентарисање и сигнирање књига у књигу инвентара и базу
„Библиотека“. Обавила сам клсификацију књига по УДК систему.
Остварена је организована посета Сајму књига где је школа за потребе библиотеке набавила
110 примерака, односно 16 наслова школске лектире, и 12 осталих наслова. Донацијом супруге а
нашег премилог колеге Војислава Хорвата, наставнички фонд је обогаћен за 16 наслова стручне
литературе.
Област рада Рад са наставницима
Наставници, чланови стручних већа за област предмета, благовремено су информисани о фонду
предвиђеном за наставнике и уџбеницима у библиотеци. Сарадња са наставницима на промоцији
читања ради задовољства и кроз све облике образовно.васпитног рада, остварена је у разговору са
наставницима који су били заинтересовани и који су повремено долазили у библиотеку школе у
циљу слободног избора литературе или због образовног-васпитног рада.
Наставницима, посебно наставницима српског језика и књижевности, предочено је о
могућностима коришћења библиотеке за реализацију часа, допунске наставе и других активности.
Остварена је сарадња са наставницима који су били ангажовани у организовању и реализацији
Светосавских дана.
Остварена је сарадња са наставницима који су извели угледне и
комбиноване типове часова
Изразито добра сарадња са руководиоцима разредних већа омогућила ми је да све планиране
активности са ученицима, одељењским старешинама, реализујем у потпуности.
Остварена је сарадња са наставницима у вези литературе која је ученицима потребна за
израду презентација, семинарских и других радова. Посебно се захваљујем наставници Бранки
Цвијовић која непрекидно допуњује фонд, Мирјани Марковић као и Биљани Николић.
Област рада Рад са ученицима
Рад са ученицима, у току школске године, одвијао се према плану и програму рада. На почетку
школске године, 04.08. и 05.септембра 2019 године, у библиотеци школе, организовала сам и
реализовала Базар књига, где су ученици и родитељи могли међусобно да продају, купују и
размењују уџбенике и прибор за рад,по повољним условима. Упознавање ученика, посебно са
ученицима првог разреда, са простором, библиотечким фондом, грађом, могућностима коришћења
лаптоп рачунара, којих у библиотеци има десет и читаоницом, била је примарна активност на
почетку школске године. Интересовање ученика за обавезну лектиру и друге наслове је било
велико, преко90% ученика школе је укључено у коришћење фонда библиотеке, што је и основни
циљ према програм у рада библиотекара.
Континуирана помоћ ученицима, у складу са њиховим могућностима, у претраживању извора
информација путем интернета за потребе наставних предмета и слободних активности, односно
изради презентација, семинарских радова и реферата.
Указивала сам ученицима на значај редовног читања лектире и задатих тема из предмета
Српски језик и књижевност. Инсистирала на стварању навика да пажљиво користе и чувају
библиотечку грађу.
У сарадњи са Драганом Драгичевић, 12. и 18. децембра, реализовала сам радионицу
„Сличности и разлике“ у одељењима Г12 и Г21.
173

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину

У одељењу Г21,Г24, кроз емитовање наставном филма „Не гази ми снове“, реализована је
дебата на тему вршњачко насиље.
У организацији Општине Звездара, 16. јануара, у великој сали Општине Звездара, са одређеним
ученицима наше школе, присуствовала сам трибини „Улога филма у борби против насиља“.
У сарадњи са Маријом Радисављевић, организовала сам трибину о вршњачком насиљу.
Предавање је реализовала Ивана Миленковић из невладине организације Друг није мета.
Предавању су присуствовали и ученици са професорима и стручним сарадницима из средњих
школа са Звездаре: Техноарт, Медицинска школа, Грађевинска школа, Седма гимназија, Геодетска
школа.
Инспекторка Градског МУПа је 04. октобра, ученицима првог разреда, у библиотеци школе,
одржала предавање на тему „Малолетничка деликвенција“.
У оквири дечје недеље, 08. октобра, у општини Звездара, са представницима ученичког
парламента, присуствовала сам предавању - трибини: „Кажем, причам, решавам и сукобе“.
Трибина коју промовише културу ненасиљамеђу децом и младима.
У оквиру пројекта Образовање за родну равноправност, Тим за управљање пројектима и Тим за
међупредметне компетенције је 09 марта у библиотеци школе, реализовао предавање за ученице и
наставнице, односно запослене. Уводно предавање је одржала Тања Јоцић Стаматовић, а
предавање Женски архетипови је одржала Сенка Видаковић.
Чланови Ученичког парламента имали су моју подршку у реализацији свих активности у
школи и ван ње, као и подршка ученицима члановима компаније ХОУП.
Учешћа у хуманитарним акцијама нису изостала. Успешно организована добровољна
хуманитарна акција „Крв живот значи“, где је одзив ученика био запажен, а 16 ученика је дало
крв. Акција „Чеп за хендикеп“ је константна где се укључио велики број ученика и запослених.
Подршка ученицима у одабиру факултета, информисање о даљем школовању, указивање о
значају даљег школовања, била је моја значајна активност, посебно код ученика четвртог разреда.
На основу плана и програма школе, ученицима четвртог разреда, одржала сам 2 часа предавања
из Националне безбедности и 2 часа преко Сајта школе, због онлајн наставе. Обрађене су тема
према програму Министарства одбране Републике Србије.
Област рада Рад са родитељима, односно старатељима
Информисала сам родитеље и старатеље, преко одељењских старешина и руководиоца
разредних већа, о могућој набавци уџбеника у школској библиотеци. Интересовање родитеља за
куповину и продају уџбеника и школског прибора на „Базару књига“, у школској библиотеци,
било је изузетно велико.
Родитељи, односно старатељи, су обавештени да је библиотека увек отворена за родитеље у
циљу пружања информација о коришћењу књига у библиотеци.
На основу закључка са састанка Тима за каријерно вођење и саветовање ученика, одређено је
место-полица са корисним насловима за родитеље.
Родитељи односно старатељи имали су могућност да се у школској библиотеци информишу о
даљем школовању своје деце.
Област рада Рад са директором и стручним сарадницима
Сарадња са директором школе одвијала се превасходно на радним састанцима, који су се
одржавали редовно, сваког понедељка. На истим, директора сам редовно обавештавала о
планираним и реализованим активностима. По одлуци директора школе, као члан комисије за
преглед педагошке документације, у сарадњи са педагогом школе, редовно сам обављала преглед
матичних књига и записника о обављеним испитима. Сва запажања о обављеним прегледима
редовно сам евидентирала. Реализована је посета Сајму књига и набавка књига за ученике са
одличним успехом, набављено је 24 наслова.
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Сарадња са педагогом школе на реализацији закључака са састанака Тима за развојно
планирање и Тима за изаду школског програма и Тима за за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања.
Област рада Рад у стручним органима и тимовима
Као члан Тима за развојно планирање, активно сам учествовала и реализовала све постављене
задатке. Све активности наведене су у извештају Тима за развојно планирање.
Учествовала сам у раду тима за израду Школског програма.
Активно сам учествовала у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, посебно на плану превенције.
Као члан Наставничког већа, водила сам записнике на свим седницама Наставничког већа.
Учествовала сам у раду Педагошког колегијума школе.
Област рада Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
Као члан Друштва библиотекара Србије редовно сам се информисала о свим актуелностима.
Присуствовала и активно учествовала на састанцима Актива библиотекара средњих школа на
Звездари. Најчешће теме нашег рад су биле начин остваривања плана и програма, набавка
литературе, начин остваривања стручног усавршавања и израда Потфолија. Остварена је
непрекидна сарадња са сручним сарадницима, библиотекарима школа, посебно на Звездари, путем
мејла или путем телефона. Остварена је сарадња са Градском библиотеком ради стручног
информисања.
Област рада Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Константно сам водила документацију и евиденцију коришћења литературе по Стручним
вечима за област предмета и водила месечну документацију. Пратила и евидентирала коришћење
литературе у школској библиотеци, посебно за ученике. Водила документацију о раду школске
библотеке, књигу инвентара и базу „Библиотека“. У току школске године похађала сам семинар
који је школа организовала библиотека Града Београда.
У школској 2019/2020 години,

Јасна Плавшић, библиотекар школе

20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
Рад координатора практичне наставе за школску 2019/2020. годину требало је да се одвија се
у складу са Глобалним планом, који је саставни део Годишњег плана рада школе. Било је
предвиђено да координатор врши следеће послове:
- Организује извођење практичне наставе према плану и програму
- Упућује ученике у предузећа и грађевинске организације ради обављања практичне наставе
и сагледава услове у којима се настава одвија
- Прати одвијање практичне наставе
- Израђује распоред часова практичне наставе
- Успоставља и одржава сарадњу са предузећима
- Обавља и друге послове одређене Законом, Статутом, општим актима и по налогу
директора
175

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину

Правилником о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада
геодезија и грађевинарство ("Просветни гласник" бр. 5/13 од 20.05.2013.) предвиђена је практична
настава за ученике четврте године која се остварује на крају школске године у трајању од 60
часова у блоку. Према Правилнику, настава се остварује тако што се ученици упућују на
самостално прибављање података за израду одређених делова грађевинског пројекта кроз посете
предузећима, пројектним бироима, градилиштима и произвођачима грађевинског материјала. Рад
у блоку обухвата израду скица и цртежа одређеног грађевинског пројекта или дела пројекта, као и
израду одговарајућих грађевинских подлога.
Током фебруара и почетком марта 2020. године обављене су посете потенцијалним
градилиштима ради одабира оних која одговарају потребама практичне наставе.
Увођењем ванредног стања у држави, услед епидемије Коронавируса, престали су сви
припремни радови на организовању практичне наставе. Препорука Министарства просвете била је
да се практична настава обави у виду истраживачких пројеката самих ученика на задате теме. У
складу са тим, ученицима је препоручено да материјал потраже на интернету и литератури, те да
на основу тога ураде семинарске радове, самостално или у групама, и да их пошаљу путем
изабране електронске платформе (E-mail, Viber, WhatsApp, Skype, ...)
Координатори су били професори задужени за практичну наставу: Снежана Петровић
Кузмић, Мирјана Марковић Јефтић, Тања Јоцић Стаматовић, Милица Премовић, Марија
Радисављевић и Иван Миљаковић.
Теме које су биле понуђене ученицима су:
1.

Одржива градња у зградарству

2.

Зелене зграде

3.

Вођење трасе пута (техника трасирања, поступци трасирања, обликовање пута)

4.

Заштита на раду у грађевинарству

5.

Машине за ископ и утовар земље

6.

Машине за израду и обраду бетона

7.

Опште о избору и примени грађевинске механизације

8.

Фундирање (врсте и избор фундирања)

9.

Машине за пренос и дизање терета

10. Земљани радови код објеката високоградње
11. Цемент (производња, испитивање квалитета, употреба)
12. Опекарски производи (историја коришћења опекарских производа, употреба данас).
13. Стабилност косина, усека и насипа
14. Оплате, системи оплата
15. Организација припремних радова на градилишту
16. Највеће грешке у грађевинарству
17. Нови трендови фасадних система.
Понуђене теме биле су изазов за ученике, а послати радови су квалитетно урађени и
оцењени високим оценама.
Сарадња договарана са контактираним фирмама одложена је за наредне године.
176

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину

Београд, 28.06.2020.

Координатор практичне наставе
Мирјана Шиљић, дипл.инж.грађ.

21. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМОЦИЈИ ШКОЛЕ
Углед и промоција школе
У оквиру петог развојног циља дефинисани су следећи задаци кроз које се циљ остварује (Акциони план 2019/2020):
Јавна и културна презентација школе и сарадња са локалном средином
Културно забавне активности ученика у школској 2019/20 години
И ове школске године ученици наше школе учествовали су на Звездаријади:
учешће у такмичењу у певању
учествовали у конкурсу карикатуре „Мали Пјер“ где су освојили прво место у категорији средњих школа.
Са наставницима: Сенком Видаковић, Наташом Живковић, Владимиром Николићем и Аном Ерор, ученици су
реализовали школску приредбу поводом Светог Саве и за Дан школе.
Наша школе је у овој школској години била домаћин Општинског такмичења из Историје.
Спортске активности:
У токи школске године одржани су школски турнири у одбојци, кошарци и фудбалу, за мушкарце. А за девојке
одржан је турнир у одбојци и фудбалу.
После сваког турнира одигране су и ревијалне утакмице победничке екипе са екипом професора.
Кошаркашка екипа и екипа у фудбалу учествовала је на Опшинском такмичењу.
Сарадња са локалном самоуправом у току школске године је била изузетно добра. Представници Општине Звездара
су посећивали школу у свим приликама и прославама
Током првог полугодишта професори наше школе су се одазвали на јавни позив , Завода за унапређивање образовања
и васпитања , за учествовање у изради завршних и матурских испита директор Завода именује радну групу коју чине
професори наше школе:Гордана Марковић, Снежана Петровић Кузмић, Марија Радисављевић, Андрија Ракочевић и
Славица Везмар.
Промоција школе
Маркетинг школе реализован је активностима унутар школе: пригодиним изложба, ученичким радовима , уређењем
паноа, едукативним радионицама, учествовањем у приредбама школе.
Маркетинг изван школе остварен је сарадњом са члановима друштвених средина, другим школама и локалним
заједницама. Посета тимова за презентацију школе по основним школама је изостала, због пандемије Ковида 19. Због
наставе на даљину, школа се презентовала путем Сајта и свије Фејсбук странице. Путем електронске пошта слаја је
свој материјал за промоцију: флајере, позиве на Сајт и сл.

22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Циљ рада Ученичког парламента је подстицање и мотивисање ученика за активно и
слободно укључивање у рад школе.
Током ове школске године парламент је активно радио, у правом смислу речи, током првог
полугодишта. Током другог полугодишта, због пандемије изазване вирусом COVID 19, парламент
се није састајао.
Ученички парламент је током школске 2019-2020. године, одржано 6 седница и то током
првог полугодишта 4 седнице а током другог полугодишта 2 седнице.
На Конститутивној седници, која је одржана 10.09.2019. изабрани су председник
Ученичког парламента – Енис Бибић Г22, заменик председника парламента – Урош Ковачевић
Г41 и записничар – Јована Јоксимовић Г31. Чланови парламента у овом мандату су претходно
изабрани у својим одељењима а седница је одржана у пуном саставу.
На Првој седници 10.09.2019. усвојен је План рада Ученичког парламента. Разматрани су:
Извештај о остваривању годишњег плана рада у претходној школској години, Извештај о
остваривању Развојног плана, Годишњи план рада за 2019-2020., Школски програм, Развојни
план. Изабрана су два пунолетна ученика, представника за Школски одбор: Ања Милиновић Г44
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и Марко Ћулибрк Г44. Изабрани су представници парламента у Стручне активе и Школске
тимове:
-Стручни актив за развојно планирање: Бора Радовановић Г34
-Школски тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања:
1.разр. Алекса Џодић Г12
2.разр. Анђела Ахметовић Г24
3.разр. Марија Алексић Г31
4.разр. Един Ахметовић Г43
-Школски тим за самовредновање: Драган Ничетин Г33
-Школски тим за обезбеђивање квалитета и развој школе: Бофдан Станковић Г33
На седници се разговарало о екскурзији за ученике 4.разреда.
На Другој седници, која је одржана 10.10.2019. разговарало се о организовању
хуманитарне акције прикупљања ствари за Прихватилиште за децу, које је у окружењу школе и са
којим имамо већ успостављенуи добру сарадњу.
Председник Парламента је известио о састанку општинског Парламента, 8.октобра, где се
разговарало о превенцији насиља и о идејама шта се може организовати на нивоу школе.
Педагог и директор школе су упознали ученике да су на стручним телима школе,
Педагошком колегијуму и Наставничком већу усвојене Мере за смањење изостанака ученика.
Парламент је упознат са мерама. Уследила је конструктивна дискусија, где су ученици закључили
да је позитивно то што школа предузима да се смањује изостајање ученика са наставе, јер је то
највећи узрок лших оцена.
Директор је известио ученике 4.разреда да нема довољно пријављених ученика за
екскурзију и да се екскурзија неће организовати.
Трећа седница је одржана 26.11.2019. У сарадњи са локалном заједницом, договорена је
сарадња са ПУ Београд. Инспектор Јована Јоковић са двоје колега, су обрадили теме насиља,
зависности и малолетничке деликвенције. Разговор је био едукативан и користан ученицима који
су се својим питањима укљулчивали у дискусију.
На четвртој седници која је одржана 12.12.2019. тема је била организовање Хуманитарне
активности прикупљања помоћи за удружење оболелог дечака Б.Г. старог 4 године. Носиоци
акције су ученици одељења Г24 који су израдили пано и плакат.
Укупно је прикупљено 17.330,00 дин. Помоћ је предата мајци дечака.
На петој седници која је одржана 04.03.2020. тема је била организовање Хуманитарног
спортског турнира. истовремено, ово је била седница Општинског ученичког парламента, о чему
постоји посебан записник.
На шестој седници која је одржана 12.03.2020. тема је била упознавање са упутствима и
препорукама Министарства просвете у вези са мерама заштите због пандемије изазване вирусом
COVID 19.
Значајно је да су се у рад Парламента повремено укључивали и ученици који нису чланови
али су били заинтересовани или су учесници активности. Након редовних седница предузимале су
се активности договорене на Парламенту, уз непосредну коориднацију педагога школе. Рад и
активности Ученичког парламента је пратио и подржао директор школе, који је у више наврата
разговарао са парламентарцима.
Неопходно је и даље радити на осмишљавању разноврсних садржаја, пре свега едукацији
ученика у различитим активностима и афирмацији и промоцији школе. На тај начин би
доприносили афирмацији ученика наше школе и саме школе у локалној и широј друштвеној
заједници.
Београд, 22.06.2020.

Педагог школе
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Дејана Дајесковић Тимић
23. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА
23.1 Музичка секција
Годишњи извештај о раду музичке секције У току школске 2019/2020. године реализовани су основни
задаци који су постављени на почетку школске године. Kрајем септембра месеца је извршена аудиција
ученика за школски хор. Констатовано је да је интересовање ученика за ову ваннаставну активност
задовољавајуће. Селекција је извршена према музичким способностима ученика. Настава хора се
одржавала кроз два часа недељно, распоређена у два дана у недељи (средом и петком). Први час (средом)
увек су представљале техничке вежбе (основна распевавања, интонативне вежбе, вокализе и етиде). Други
час (петком) одржавао се као заједничка проба хора, где је био заступљен групни рад са ученицима.
Једном месечно је организован индивидуални рад са најталентованијим ученицима. У току прва два
месеца разврстани су и гласови према боји и висини тона. У новембру су почеле припреме школског хора
за прославу школске славе „св.Саве“ у јануару месецу. Увежбаване су „Химна св.Сави“ у аранжману за
групу певача-двогласно, духовна композиција „Маријо славна“-двогласно, народна песма “Joвано, Јованке”
двогласно и једна народна песма за соло наступ “а capella”. Поред ових композиција које су интензивно
увежбаване за школску славу, на хору се певала још и званична химна Србије „Боже правде“, неколико
дела класичне хорске литературе и неколико песама популарно-забавног карактера. У јануару су
интензивиране припреме школског хора и солиста за прославу школске славе 27. јануара. У сарадњи
Стручног већа за српски језик и књижевност Фармацеутско физиотерапеутске школе и Стручног већа за
српски језик и књижевност Грађевинске техничке школе, поново је ове године организован заједнички
наступ хорова обе школе. На званичној приредби 27.01.2020.год. ђаци ГТШ-школе били су гости завршне
приредбе Светосавских дана у ФФШ школи. Након тога, 27.01.2020.год. у ГТШ-школи гостовали су чланови
хора ФФШ-школе. Ученици су имали веома запажен и успешан наступ на обе приредбе. У фебруару и
марту месецу је интензивно припреман програм за прославу „Дана школе“-ГТШ школе „Бранко Жежељ“. На
жалост, због познатих околности које су нас затекле током трајања ванредног стања у земљи, наступ је
отказан, а концерт није одржан. На крају школске године извршена је анализа рада музичке секције и
закључено је да је велики број проба одржан (више од 20 двочаса) и велика већина задатака успешно
реализована јер су били планирани и предвиђени за реализацију у времену када се настава одвијала на
уобичајен начин.
Проф. Ана Ерор

23.2 Секција „Занимљива нацртна“
Секција "Занимљива нацртна" је осмишљена пре десет година са циљем да заинтересовани
ученици прошире и продубе знање из геометрије, упознају њену примену у уметности и
архитектури, унапреде своје опште образовање, науче неки нови програм за цртање, али и да се
забаве.
У септембру, чланови секције су упознати са планом и програмом секције (као и
међусобно). Ученици су освежили профил на друштвеној мрежи - „нацртна геометрија“, који је
отворила прва генерација учесника секције. Замишљено је да профил служи за објављивање свих
новости везаних за нацртну геометрију првог и другог разреда (актуелне лекције, графичке радове
и домаће задатке) као и самих радова чланова секције. На тај начин су сви ученици првог, другог и
трећег разреда могли у било које доба да комуницирају са мном и додају готове радове од куће.
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На другом састанку смо се договорили да због тежине градива из предмета нацртна
геометрија састанке секције одложимо за друго полугодиште.На жалост, у другом полугодишту
смо комуницирали преко интернета и није било већег интересовања за завршавање започетих
идеја.
Морам да похвалим ученика Јанковић Кристијана који је у мају завршио осмишљени цртеж у
scetchup програму, тако да је то једини рад секције.
Секција ове године није заживела, одржана су само два састанка, за разлику од ранијих
школских година када је ангажовање ученика било велико, надам се да је то само тренутни сплет
околности.
Дипл. инг. арх.Снежана Тасић Костић
23.3 Секција „Гитара“
1 Извештај о раду секције ГИТАРА за наставни период школске 2019/2020. године Прописаним Наставним
планом и програмом за образовни профил Грађевински техничар за нискоградњу, односно за образовни
профил Грађевински техничар је предвиђено да постоје различити факултативни облици образовноваспитног рада, а посебно Ставаралачке и слободне активности ученика у укупном трајању од 30 до 60
часова годишње. Секција Гитара је основана са намером да окупи ученике који знају, воле и желе да
свирају гитару, и да им пружи подршку да што више наступају у Грађевинској техничкој школи „Бранко
Жежељ”, али и ван школе, ако се за тако нешто укаже прилика. У програму рада ове секције је ове године
проширен услов у погледу инструмента, тј. циљ је да се у оквиру секције окупе и ученици који владају
гитаром или неким другим музичким инструментом, а да се оствари заједничко музицирање, у складу са
конкретним свирачким нивоом. Проблем формирања ове секције се свео на трагање за ученицима пре
свега првог разреда који имају неко предзнање у вези са неким музичким инструментом. Ове школске
године за рад у секцији није било заинтересованих ученика. Једина активност у вези са радом секције је
остварена кроз учешће руководиоца секције у оквиру културне и јавне делатности школе. На молбу
директора школе (изречена усмено средином децембра 2019. године) руководилац секције је компоновао
мелодију на дати текст будуће химне Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ” (штампани примерак
мелодије са текстом и акордском пратњом у више тоналитета достављен директору школе у току недеље
од 21. до 24. јануара 2020. године). У истом периоду директор школе је снимио извођење химне на свом
мобилном телефону (глас: Александар Расулић, клавијатуре: Ана Ерор). У оквиру приредбе која је
изведена у склопу прослављања школске славе (Свети Сава, 27. јануар 2020. године) руководилац секције
је учествововао два пута: - као извођач инструменталне пратње на гитари за наступ хора (заједнички хор
ученика Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ” и Фармацутско-терапеутске школе) – народна песма
„Јовано, Јованке”; - као солиста на гитари – „Прелудијум број 3”, бразилски композитор Еитор Виља Лобос.
Непосредно пре проглашења ванредног стања у Републици Србији (недеља, 15. март 2020. године)
планиран је програм прославе Дана школе (субота, 14. март), који је требало да се изведе у понедељак 16.
марта, али је због ванредног стања остао неизведен. У оквиру приредбе која је планирана у склопу
прослављања Дана школе руководилац секције је требало да учествује два пута: - као извођач
инструменталне пратње на гитари за драмско казивање монолога Миткета из драме Борисава Станковића
„Коштана”; - као солиста на гитари – „Последњи тремоло” („Милост за љубав Божју”), парагвајски
композитор Агустин Бариос Мангоре. Закључак који се може извести је да рад ове секције на првом месту
зависи од броја талентованих и заинтересованих ученика. 2 Чињеница која је важна за рад ове, али и било
које друге секције која садржајем није директно везана ни за један одређен наставни предмет, је да
ученици тешко налазе време за учешће у раду секције, будући да су оптерећени захтевима редовне
наставе, а постоје и обавезе допунске наставе. Члан ове секције би требало да уме да свира на гитари или
на неком другом музичком инструменту, да има добар успех и да није одређен за похађање допунске
наставе.
Руководилац секције Гитара Александар Расулић наставник математикенаставник математике
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23.3 Секција „Млади филозоф“
Сто се тиче секције" Mлади филозофи" у школској 2019/2020 она је имала једног заинтересованог
ученика, Јеринић Алексу из Г43. Секција је одржана само три пута у току првог полугодишта а
остале планиране часове није успела да одржи јер је ученик одустао од секције због осталих
обавеза које је имао током другог полугодишта током он лајн наставе.
Тања Вујић
23.3 Секција „АrmCAD“
Циљ ове секције је упознавање ученика са програмом АrmCAD, који је један од програма који се
користи у великом броју грађевинских пројектантских предузећа како у нашој држави, тако и у
окружењу. План рада секције је осмишљен тако да ученици примене и прошире стечена знања из
струке, што би им свакако било од користи и код наставка школовања, а и у потрази за послом.
Међутим, нико од ученика није показао интересовање за ову секцију.
Руководилац секције
Иван Миљаковић
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23.4 Секција “Поново ради биоскоп”
Годишњи фонд часова: 30, остварено 24 часа

Циљ секције

секције је да код
ика – сталних и
ружених чланова
ди интересовање за
мску уметност, да
же ученицима да је
м више од
бастера који се
а на рачунару или у
плексу, да постоји
в спектар
матографија земаља
садрже сјајне
мове, а за које ми
да нисмо чули,
друге стране, да
посете филмским
ивалима и
тским пројекцијама,
и институцију
ска у биоскоп
им генерацијама, и
ање у магији
етних слика на
ком платну

Садржај рада
(активности)

Број
часова

- Упис чланова секције
- Упознавање са темом
и начином рада
-Усвајање плана рада
Уписано 5 ученика из
одељења 41,
2 из одељења 42
а у октобру се
прикључило још 4
ученика одељења 44
-Посета Фестивалу
турског филма,
отварање,
филм ``Љубав воли
случајности

2

-Посета фестивалу
краткометражног
ауторског филма
микроФАФ

4

-Посета Фестивалу
ауторског филма,
јужнокорејски филм
`Паразит`, који је три
месеца касније постао
четвороструки добитник
Оскара

4

-преглед репертоара
ФЕСТа и одабир
филмова

2

-ФЕСТ, `Вече са
Кетрин`, филм по
избору ученика

4

-ФЕСТ: ``Брит-Мари је
била ту`` снимљен
према бестселеру
шведског писца
Фредрика Бакмана,
топлу причу о фудбалу,
падању и устајању,
старима и младима, али
пре свега о животу као
таквом и о неодустајању
од снова.
План се није могао

4

4

Начини рада
Заинересовани
ученици су се
уписали у секцију
после разговора са
професором, а они
који су се касније
прикључили и
после разговора са
ученицима
члановима секције
План рада је био
флексибилан у
зависности од
актуелних
догађања везаних
за филм
План се није
могао остварити
у потпуности
због пандемије
корона вируса,
али секција је
радила до самог
увођења
ванредног
стања, закључно
са 5.мартом,
када је била
последња посета
биоскопима, и у
великој мери
остварила своју
функцију
После тога, на
жалост, једина
опција је био
кућни биоскоп и
индивидуално и,
надамо се,
критичко гледање
филмова,.

-

Време и место
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања

септембар
(кабинет 59),

Ученици и
професори
заинтересовани за
рад секције

Дом омладине,
15.9.2019.

Ученици чланови
секције,
професори
С.Петровић,
М.Марковић,
М.Шиљић,

- извештаји за НВ
на полугодишту
и на крају
школске године;
- видео и аудио
записи са
посећених
манифестација;
- фотографије
- извештај на
сајту школе

Кинотека,
11.10.2020.

Дворана
културног
центра
24.11.2019.

Школа,
23.1.2020.

3.4.2020.
ФЕСТ

5.3-2020.
ФЕСТНајвећи
фестивал у
овом делу
света који се
одиграва сваке
године на више
локација: Сава
центар, ДКЦ,
Дом омладине
...

Потр
дидакт
матер

Компју
интерн
књига
`Филм
клуб`,
Гилму
књига
Мару ј
ту``, Ф
Бакман
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Циљ секције

Садржај рада
(активности)

Број
часова

Начини рада

Време и место
остваривања

Сарадници у
остваривању

Начин праћења и
вредновања

Руководилац: Тања Јоцић Стаматовић
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Потр
дидакт
матер

23.5 Кошаркашка секција
Чланови кошаркашке секције су одабрани ученици различитих одељења, од првог до четвртог
разреда. На почетку школске године пријавило се 20 ученика из различитих одељења, а редовно је
тренирало 12 ученика. Они су чланови различитх кошаркашких тимова, што професорима
умногоме олакшава рад, јер им је форма на приближно истом нивоу. Веома су упорни, вредни и
заинтересовани.
Секција је почела са радом у септембру, са једним или више часова недељно, у одређеном термину
и одржавала се до 11.3.2020. Због ванредног стања, укупно је одржано је 20 часова секције.
Часови секције обухватали су:




рад на повећању кондиционих способности, што је понекад изазивало мали отпор код
играча, вероватно из разлога физички интензивних и јаких тренинга у клубовима где
свакодневно тренирају;
рад на усавршавању технике је део тренинга који је био најмање заступљен из разлога што
се овде радило о већ формираним и технички обученим играчима;
рад на тактичким елементима и уигравање екипе је део тренинга коме је посвећена највећа
пажња, јер су играчи дошли из разних клубова и школа кошарке, где свакодневно негују
специфичан начин и стил играња, тако да је било неопходно
уклопити их у једну компактну и добро уиграну целину.

Непосредно пре општинског такмичења, а у циљу боље припреме ученика, одржано је по некад и
више часова секције недељно. Тако су професори физичког васпитања, по договору, једни другима
уступали термине у сали, у зависности од календара такмичења, који је достављен школи.
У школи је одржан велики број унутародељенских и међуодељенских такмичења у кошарци, што
је био услов за излазак наше екипе на општинско такмичење.
На општинском такмичењу, кошаркашка екипа није остварила запажен резултат.Наредне школске
године потрудићемо се много више, да кроз појачан индивидуални рад и благовремено отклањање
тактичких грешака постанемо успешнија екипа.
Циљ ове секције ће и даље бити усавршавање кондиционих, техничких и тактичких способности
сваког ученика, а неговаћемо и развијати њихов такмичарски дух и осећај припадности. Боље
резултате на будућим такмичењима можемо очекивати, само упорнијим, одговорнијим и
озбиљнијим односом ученика према раду у секцији, што ће се огледати у редовнијем долажењу на
часове секције, увежбавању постојећих недостатака и развијању бољих сарадничких односа међу
играчима. Поред наведеног много је важније развијати потребу за бављењем спортом и
рекреацијом , како због здравља тако и због социјализације личности.
У Београду,
10.06.2020.

Професори:
Снежана Станисављевић

23.6 Секција „Мапа“
Назив секције: Историјско-географска секција „Мапа“
Одељења: Г11, Г12, Г13, Г14
Циљеви секције: ширење постојећих и стицање нових знања из историје, географије, уметности и
опште културе. Ширење патриотских осећања, упознавање културно историјских знаменитости
појединих народа. Ширење еколошке свести. Међусобна сарадња ученика у реализацији
предвиђених активности.
Активности ученика: ученици су током првог полугодишта реализовали активности у виду израде
тематских
карти,
паноа,
презентација,
својих
породичних
стабала.
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Ученици су са предметним наставницима 16.01.2020. године посетили Музеј афричке уметности.
Уз пратњу и излагање кустоса музеја упознали су обичаје, религију, културу, начин живљења
бројних афричких народа. Ученици су пажљиво разгледали, пратили излагање кустоса и
фотографисали изложене експонате.
Због
избијања
епидемије
изазване
корона
вирусом
нису
реализоване
све
предвиђене активности за ову школску годину, првенствено посете Народном музеју и
Београдској тврђави.
Активности
наставника:
у наведеним активностима.

формирање

секције,

подршка

и

усмеравање

ученика

Задужени наставници:
Љиљана Влајковић, наставник географије
Петар Нешић, наставник историје

23.7 Секција „Драмско-рецитаторска секција''
Драмско-рецитаторска секција је започела са радом почетком школске 2019/2020. године.
Циљ секције:
 Упознавање са културом драмског стваралаштва и истраживања;
 Развијање стваралачке способности, опажања, размишљања и слободног изражавања;
 Богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења;
 Развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе;
 Стицање способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања;
 Подстицање интересовања за истраживање
Према плану рада, секција је требало да окупи ученике и припреми наступе за школске приредбе
(Светосавска приредба и Дан школе) као и учешће на такмичењима.
Чланови секције: Катарина Исаиловић, Сандра Николић, Матеја Матић, Tијана Дробњак.
Због пандемије корона вируса, чланови секције су успели да реализују само Светосавску
приредбу. Иако су извршене све припреме за одржавање културног програма поводом Дана
школе, програм није реализован због карантина.
Постављени циљеви и задаци нису остварени у потпуности. Ученици су се упознали са основама
драмског изражавања, богаћени су и развијани машта и креативни начина мишљења, развијана је
способности за концентрацију и способности за јавне наступе, стицана је способност лепог, течног
и креативног импровизованог изражавања, стицана су искуства и навике за колективни живот и
рад, развијана је моћ опажања, размишљања и слободног изражавања, развијане су критичке
способности, самоконтрола, досетљивост, подстицано је интересовања за истраживање. Ипак,
чланови секције су ученици првог разреда и нису имали довољно наступа и прилика да наведене
циљеве досегну у пуној мери, али ће се на подстицању и развијању наведених циљева радити и
током наредне школске године.
Наташа Живковић
23.8 Планинарска секција
Планинарска секција почела је са радом у септембру месецу, кроз разговор са ученицима и
приказивање слајдова занимљивих дестинација. Као и свих ранијих година ова секција организује
једнодневне излете у сарадњи са планинарским друштвом "Победа" из Београда. Осим ученика,
185

Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину

на ове излете могу ићи и наставници наше школе, тако да се у амбијенту другачијем од школског
упознајемо међусобно.
Токим првог полугодишта посетили смо Дивчибаре, а планиран излет 05.04.2020. на планину Цер
није могао бити изведен због епидемије вируса COVID-19.
ИЗЛЕТ НА ДИВЧИБАРЕ 27.10.2019
У недељу, 27. октобра 2019. године, ученици и наставници наше школе су у оквиру активности
планинарске секције путовали на Дивчибаре. На излет смо кренули у 06:30мин. По необично
лепом времену за ово доба године, успели смо три врха:" Велика плећа (1050м), Црни врх (1098м)
и Голубац (1056м)".
На крају излета спустили смо се стрмом шумском стазом у село Подбукови. У том селу нас је у
етно домаћинству сачекала породица Обрадовић са изванредном домаћом храном.
Вратили смо се у Београд око 20 часова.
наставнице:
Снежана Петровић Кузмић
Мирјана Марковић Јевтић

Београд, 24.06.2020.

23.10 Шаховска секција
Шаховска секција у овој школској години, петој од старта, окупила је 7 ученика свих разреда а
план рада реализован је током првог полугодишта. Основни циљ секције – организовање
активности ученика у циљу напредовања и стицања основних сазнања у овој спортској вештини,
остварен је у потпуности.
У току маја месеца у другом полугодишту због опште ситуације са корона вирусом, није било
школских активности тако да учесници ове секције нису могли да остваре учешћа на турнирима
или неким значајнијим такмичењима. Међутим, неки од ученика, чланова секције: Мирко
Штрбачки Г 44, Марко Урошевић Г44 и Марко Ћулибрк Г 44, изразили су жељу да играју шах у
компјутерском онлајн програму, односно да учествују у решавању шаховских проблема на веб
сајту-http://www.serbiachess.net/, чиме су своја знања из шаха активно увежбавали током другог
полугодишта.
Очекујемо да и наредне школске године, шах буде саставни део спортских и наставних активности
у школи јер доприноси развоју логичког мишљења, интелектуалних способности-комбинаторике и
концентрације али и стицању позитивних особина личности као што су стрпљење, смиреност,
промишљеност и аналитичност.
извештај сачинио
Стевановић Ненад,

19. јун 2020.г

.

23.14 Извештај о раду секције Стони тенис
Стонотениска секција је почела са радом 06.10.2019. после обављања неопходних
активности везаних за набавку реквизита (рекети, мрежице, лоптице и сл.).
Секција је организована као ваннаставна активност и одржавана је сваког уторка
13часова и 30 минута.

у

И у овој школској години, циљеви и задаци су били везани за популаризацију овог спорта.
Одржано је укупно 11 часова. Мањи број одржаних часова је последица прекида редовне наставе у
објекту школе. Укупно 9 ученика је узело учешће у раду секције. Због малог броја ученика који су
узели учешће у раду секције, циљеви и задаци су делимично испуњени. Часови секције обухватали
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су: рад на повећању кондиционих способности, рад на усавршавању технике рад на тактичким
елементима и игри. Програм рада секције је делимично испуњен јер су ученици, као и сваке
године, показали већу заинтересованост за игру и надметање него за увежбавање техничких
елемената и тактике игре.
Дана, 25.октобра са почетком у 13 часова, у школи је одржан меморијални турнир „Играј за
Воју“. Поред колега из школе, учествовало је 16 ученика, 3 професора и директор школе.
Почетком октобра месеца учествовали смо на Градском такмичењу где смо стекли лепо искуство.
Захваљујем се члановима Стручног већа физичког и здравственог васпитања за пружање
стручне подршке у раду секције.
Јасна Плавшић, руководилац секције.
24. ИЗВЕШТАЈИ О ТАКМИЧЕЊИМА У ЗНАЊУ
24.1 Општинско такмичење из историје
У нашој школи (Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“) је 23.2.2020. године одржано општинско
такмичење из историје. Организација такмичења је протекла без проблема. Нашу школу је представљао
Иван Кулић, ученик одељења Г12, чији је разредни старешина Наташа Живковић. Иван Кулић није успео да
се пласира у следећи круг такмичења.
Петар Нешић, наставник историје

25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Школски одбор је конституисан на основу решења Скупштине града Београда , бр. 112-419/18-С од 29.06.2018.
године. За председника Школског одбора је изабран Борис Бановић, а за заменика председника Мирјана Марковић
Јевтић. Школски одбор Грађевинске техничке школе "БРАНКО ЖЕЖЕЉ" је почев од формирања одржао 17.
седница, а у школској 2018/2019. години 8. седница.
Школски одбор чине:
Из реда запослених:
Иван Миљаковић, наставник грађевинске групе предмета,
Mирјана Марковић Јевтић, наставник грађевинске групе предмета,
Ивана Мирановић, наставник енглеског језика;
Из реда родитеља:
Mиленко Степановић, техничар друмског саобраћаја,
Славица Љубичић, пољопривредни техничар,
Марија Милошевић, хемијски техничар.
Из реда локалне самоуправе:
Борис Бановић,
Љупче Јанчевски и
Љубомир Стојановски.
Школски одбор је одлуке у већини случајева доносио једногласно, а у складу са надлежностима предвиђеним
чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања (" Сл.гласник РС "бр. 88/2017, 27/2018-др.закони,
10/2019 и 6/2020) и чланом 50. Статута Грађевинске техничке школе "БРАНКО ЖЕЖЕЉ".
Школски одбор је у школској 2019/2020. години урадио следеће:
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1. Верификован је мандат новом члану школског одбора, Миленку Степановићу на основу решења
Скупштине града Београда , 112-396/19-С од 25.06.2019. године;
2. Усвојен је записник са 9. редовне седнице Школског одбора;
3. Разматран је и усвојен Извештај о успеху и владању ученика на крају школске 2018/2019.
године;
4. Разматран је и усвојен Извештај о раду наставничког већа за шк.2018/19.годину ;
5. Разматран је и усвојен Извештај о раду директора школе у школској 2017/18. години;
6. Разматран је и усвојен Извештај о вредновању и самовредновању за шк.2018/19.годину;
7. Разматран је и усвојен Извештај о остваривању Развојног плана за шк.2018/19.годину ;
8. Разматран је и усвојен Годишњи извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској
2018/19. години;
9. Разматран је и донет Годишњи план рада школе за школску 2019/20. годину;
10. Разматран је предлог Савета родитеља о намени коришћења средстава прикупљених од
родитеља за шк.2019/20.годину;
11. Донета је Одлука о продужењу Уговора о закупу фискултурне сале са Oдбојкашким клубом "
LUCKY STAR,"
Белопољска бр. 6, Београд на период од 1 (једне) године, под истим условима под којим је закључен
Уговор о закупу;
12. Разматран је и усвојен Извештај о oстваривању Школског програма за шк.2018/19. годину;
13. За чланове стручног актива за развојно планирање именовао је :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Славица Везмар, председник актива,
Наташа Живковић, наставник српског језика и књижевности,
Тања Вујић, наставник филозофије,
Снежана Тасић Костић, наставник архитектонске групе предмета,
Саша Радисављевић, наставник физичког васпитања,
Магдалена Поповић, наставник физике,
Јасна Плавшић, стручни сарадник - библиотекар,

8. Љубомир Стојановски, представник јединице локалне самоуправе
9. Бора Радовановић, ученик одељења 3-4,
представник Ученичког парламента
10. Миленко Степановић, представник Савета родитеља.
 За Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања предлаже се Борис Бановић.
 За Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе предлаже се Александар Ђуричић.
 За Тим за самовредновање предлаже се Љупче Јанчевски.
 За Тим за управљање пројектима предлаже се Миливоје Армуш.

14. Дата је сагласност Директору школе, Александру Ракићевићу да може да закључи Уговор о
извођењу наставе за највише 30 % од пуног радног времена код другог послодавца, приватне
средње школе "Свети Сава" за школску 2019/20. годину,
15. Усвојен је записник са 10. редовне седнице Школског одбора;
16. Разматран је и усвојен Извештај о успеху и владању ученика на крају првог тромесечја школске
2019/2020. године;
17. Разматран је и усвојен Извештај о реализацији екскурзије за 3.разред;
18. Формирана је комисија за попис и расход за шк.2019/20.годину у саставу:
Чланови пописне комисије су:
1. Јасна Плавшић ,
2. Синиша Грабовчић
3. Владимир Николић.
Чланови комисије за расход су:
1.Андрија Ракочевић,
2.Мирјана Шиљић,
3.Магдалена Поповић.
19. Донете су Измене Плана набавки за 2019.годину;
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

Донете су Измена Финансијског плана за 2019.годину;
Усвојен је записник са 11. редовне седнице Школског одбора;
Донет је Развојни план школе за период 2020-2023. године;
Донете су Измене и допуне Годишњег плана рада школе за шк.2019/20. годину;
Анализирана је спроведена анкета за ученике и наставнике-унапређивање наставе;
Усвојен је записник са 12. редовне седнице Школског одбора;
Разматран је и усвојен Извештај о извршеном попису за 2019.годину;
Разматран је и донет Финансијски план за 2020.годину;
Разматран је и донет Плана набавки за 2020.годину;
Усвојен је записник са 13. редовне седнице Школског одбора;
Разматран је и усвојен Финансијски извештај за 2019.годину ;
Дата је сагласност на друге измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији
послова Грађевинске техничке школе „БРАНКО ЖЕЖЕЉ“
Донета је одлука о продужењу закупа са " PRIMA WDG" D.O.O на период од 4 године;
Усвојен је записник са 14. редовне седнице Школског одбора;
Разматран је и усвојен Извештај о успеху ученика са првог полугодишта школске 2019/20.
године;
Разматран је и усвојен Извештај раду директора школе за прво полугодиште школске 2019/20.
године;
Разматран је и усвојен Извештај о вредновању и самовредновању за прво полугодиште
школске 2019/20. године
Разматран је и усвојен Извештај о остваривању развојног плана за прво полугодиште школске
2019/20. године;
Донете су Измене и допуне Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину;
Донете су Измене Плана набавки за 2020.годину;
Донете су Измена Финансијског плана за 2020.годину;
Усвојени су записници са 15. редовне седнице и 16. телефонске седнице Школског одбора;
Aнализиран је успех ученика на крају наставног дела шк.2019/20.године и организација и
реализација наставе а даљину;
Донето је решење о годишњем одмору за Директора школе за 2020.годину;
Донете су друге Измене Плана набавки за 2020.годину;
Донете су Измене Акта о процени ризика;
Донете су друге Измене финансијског плана за 2020.годину;
Формираана је комисија за вођење поступка утврђивања престанка потребе за радом запослених
Грађевинске техничке школе“БРАНКО ЖЕЖЕЉ“ на предлог Синдиката школе у саставу:
1. Мирјана Марковић Јевтић
2.Весна Раџић
3.Наташа Живковић
Школски одбор је информисан о добијеној сагласности Републичке Дирекције за имовину, бр.
361-81/2020 од 06.04.2020.године за продужење закупа са " PRIMA WDG" D.O.O;
Разматрани су захтеви „PRIMA WDG“d.o.o и "Kolor Gradnja" d.о.о о ослобађању плаћања
закупнине за време ванредног стања и донета је одлука да се закупцу „PRIMA WDG“d.o.o, не
фактурише закупнина за период од 16.03.2020.године до 11.05.2020.године због проглашења
ванредног стања и да се закупцу "Kolor Gradnja" d.о.о, не фактурише закупнина за период од
16.03.2020.године до 31.08.2020.године због проглашења ванредног стања.

Секретар школе:
Тијана Челић

26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
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У току школске 2019-2020.године, Савет родитеља школе је одржао 6 седница.
На састанку, одржаном 11.09.2019.год. конституисан је Савет родитеља за шк.2019-2020.
годину. За председника је изабрана Марија Милошевић, родитељ одељења Г43, а за заменика
Драгана Продановић, родитељ одељења Г13.
На 1.седници, одржаној 11.09.2019.год. усвојен је План рада Савета родитеља за текућу
школску годину. Савет родитеља је упознат са Извештајем о реализацији Годишњег плана рада
школе у 2018-2019. години. Разматран је Извештај о реализацији Развојног плана у 2018-2019. и
остваривање Развојног плана у 2019-2020. години. Разматран је Годишњи план рада школе за
школску 2019-2020. годину. Анализиран је успех ученика на крају претходне школске године.
Савет родитеља је донео одлуку о дестинацијама за извођење екскурзија за ученике и дневницама
за наставнике. Донета је одлука о додатном осигурању ученика GENERALI осигурање Србија
а.д.о. Одлучено је да се на добровољној бази прикупљају средства за "Ђачки фонд", и да би се та
средства трошила искључиво за награде најбољим ученицима. Разматран је избор уџбеника, састав
школских тимова и донета је одлука о потраживању школског полицајца.
2.састанак, је одржан 14.11.2019. на коме су родитељи разговарали о успеху и владању
ученика на крају 1. тромесечја. У овој школској години директор и педагог су започели
континуирано праћење изостанака ученика. Родитељима је презентована анализа уназад три
школске године, хоризонтална и вертикална анализа изостанака и мере које се предузимају са
циљем смањења изостанака ученика са наставе. Савет родитеља је изабрао представника за
Општински Савет родитеља.
На 3.састанку, одржаном 29.01.2020.године, Савет родитеља је донео Одлуку о
преименовању новчаних средстава из фонда за ученике, поводом неизмирених дугова ученика за
екскурзију и спречавања поступка утужења школе.
На 4. састанку, одржаном 03.03.2020.године, Савет је разматрао успех ученика на крају
првог полугодишта. Разматран је извештај о расподели новчаних средстава из фонда за ученике и
донета је Одлука. Поднет је извештај о реализованим екскурзијама ученика и анкети за ученике
будуће матуранте. родитељи су упознати са Записником о ванредном инспекцијском надзору.
Директор и педагог су дали анализу изостанака на крају полугодишта. Уочени су позитивни
ефекти и смањење броја изостанака. Директор је презентовао План надокнаде наставе због
продужења зимског распуста. Разговарало се о одржавању ормарића за ученике, на предлог
родитеља. Такође, разговарало се о организовању Дана школе и Матурске вечери за ученике
4.разреда.
На 5. састанку, одржаном 21.05.2020. године, донета је Одлука о награђивању Ученика
генерације. Седница је одржана телефонски, обзиром да су поштоване мере забране окупљања
због пандемије вируса COVID 19.
На 6. састанку, одржаном 25.06.2020. разматран је успех ученика на крају наставног дела
школске године и дат је осврт на успех ученика на трећем тромесечју. Разговарало се о настави на
даљину и спроведен је упитник за родитеље о вредновању наставе на даљину. Донета је Одлука о
расподели средстава из Фонда за ученике. Разматране су активности о промоцији школе. Савет
родитеља је дао Предлог за избор два члана за Школски одбор из реда родитеља. Усвојен је
Извештај о раду Савета родитеља у школској 2019-2020. години.
Изражено је задовољство у раду Савета родитеља, као и у сарадњи школе са родитељима.

Београд, 25.06.2020.

Председник Савета родитеља
Марија Милошевић

27. ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА И ИЗЛЕТИМА
27.1 Извештај о реализацији екскурзије 1. разреда
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Припрема екскурзије
На основу Годишњег плана рада Грађевинске техничке школе„Бранко Жежељ“ за школску
2019/2020. годину (у даљем тексту: Годишњи план) утврђени су:
 Образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије за први разред:
- Упознавање ученика са коренима српске културе и историјским традицијама у неговању
националног идентитета, односно значајним институцијама и споменицима националног
блага.
- Развијање правилног односа према природи и свести о потреби њеног очувања.
- Уклапање ученика у нову средину, подстицање формирања позитивне климе у одељењу и
релације ученик – наставник.
- Посете историјским споменицима. Указивање на позитивне и негативне примере односа човекприрода
- Постављањем заједничких задатака (орјентација у природи, препознавање биљних врста)
развијати колективни дух и поверење међу ученицима.
- Развијање интересовања за природу. Указивање на позитивне и негативне примере односа
човек - природа.
 Програм екскурзије за први разред
1. дан:Полазак испред школе у 8.00 часова. Путовање Ибарском магистралом. Посета
манастиру Студеница – задужбини Стефана Немање, који је подигнут крајем 12. века.
Велелепно здање српског неимарства рашке градитељске школе, лепотом и богатством
украса представља „српски Акропољ“, а фреске из 1128/1129. године са великим мирним
и достојанственим ликовима обележавају епоху у којој су настале. Након обиласка
Студенице одлазак до манастира Жича – задужбина краља Стефана Првовенчаног,
подигнут почетком 13. века ( 1206 – 1217) и познат као „ Мати свих цркава“ чија
архитектура припада рашкој школи. Након обиласка наставак пута до Врњачке Бање.
Долазак у Врњачку Бању у вечерњим часовима. Смештај у хотел. Вечера. Дискотека.
Ноћење.
2. дан: Доручак. После доручка слободно време за шетњу бањом и разгледање : римски
извор, градски ботанички парк. Повратак у хотел на ручак. Након ручка полазак групе
према Крушевцу. Посета манастиру Љубостиња – задужбина књегиње Милице подигнут
је крајем 14.века. Један је од најзначајнијих споменика моравске школе. Крушевац,
некадашња престоница кнеза Лазара у коме се налази манастир Лазарица са црквом
посвећеном Св. Стефану, подигнута највероватније између 1377. и 1380. године.
Обилазак се наставља до Лазаревог гроба и споменика косовским јунацима. Обилазак
локалитета, а затим повратак ауто путем за Београд у вечерњим часовима.
Законски оквир за припрему, огранизацију и извођење програма екскурзије чине пре свега
Закон о основама образовања и васпитања, а затим Правилник о измени Правилника о плану и
програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама
(објављен у листу "Службени гласникРС - Просветни гласник", бр. 1/2009 од 22.01.2009. године)
чији саставни део је одељак: "ЕКСКУРЗИЈА", а који се налази у поглављу: "ОСТВАРИВАЊЕ
ВАСПИТНОГ
ЦИЉА
И
ЗАДАТАКА
У
ВАННАСТАВНИМ
АКТИВНОСТИМА",
под:
"Б. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ" у Правилнику о плану и програму
образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Службени
гласник СРС - Просветни гласник", број 6/90 и "Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94,
2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 30/19 (у
даљем тексту: Правилник о извођењу екскурзија).
Избор агенције је спроведен у складу са Законом о јавним набавкама.
Грађевинска техничка школа «Бранко Жежељ», дана 04.10.2019. године је донела одлуку о
покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга организације и реализације екскурзије
ученика. Комисија за јавну набаку (координатор већа 1. Разреда је била један од чланова
комисије) је дана 14.10.2019. приступила отварању приспелих понуда и о истом сачинила
записник. Најповољнија понуда је стигла од понуђача , Туристичке агенције "Гранд Тоурс"доо,
Жељезничка 23а из Новог Сада у трајању од два дана на износ од 7.590,00 динара по ученику.
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Избор агенције је спроведен у складу са Правилником о извођењу екскурзија тако што је
Наручилац (Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ“) изабрала понуду Пружаоца услуга
("Гранд Тоурс"доо) као најповољнију понуђача у поступку јавне набавке услуге организовања
екскурзија за ученике 1. разреда, ЈН 3/2019, а на основу конкурсне документације објављене на
Порталу Управе за јавне набавке. Значи, изабрана је туристичка агенција "Гранд Тоурс"доо, из
Новог Сада, улица Жељезничка 23а, коју заступа Петар Кнежевић, (у даљем тексту: Агенција).
Савет родитеља је донео одлуку о висини дневница (накнаду за бригу о деци) за пратиоце.
Одељењске старешине сва четири одељења су у оквиру припреме екскурзије одржале
родитељске састанке на којима су, у складу са Правилником о извођењу екскурзија, обавестиле
родитеље о:
- програму и цени екскурзије (на основуфотокопије Програма путовања које је са ценом и
условима путовања дала Агенција);
- избору агенције,
- бруто износу дневнице (накнада за бригу о деци ) за пратиоце и
- осталим условима путовања.
У предвиђеном року дало је писмену сагласност више од 60% родитеља ученика првог
разреда, па је у складу са Правилником о извођењу екскурзија Директор одлучио да се припреми,
организује и изведе екскурзија за сва одељења.
Директор школе је са Агенцијом закључио Уговор о извођењу екскурзије (30.10.2019.) за
ученике првог разреда Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ“ у школској 2019/2020.
години (у даљем тексту: Уговор), а сви ученици су у предвиђеном року уплатили прву рату
екскурзије и износ за дневнице наставника (накнада за бригу о деци ) на за то одређен рачун
школе.
За дан почетка путовања је према Уговору одређена среда, 13.новембар 2019. године, а за дан
повратка четвртак, 14.новембар 2019. године. Будући да је планирано да се екскурзија реализује у
време наставних дана, у складу са школским календаром и Годишњим планом рада, а на основу
Правилника о извођењу екскурзија, предвиђено је да се настава за наставне дане – среда и
четвртак, надокнади за све ученике у току школске године, у тачно одређеним терминима.
Агенција је према Плану и програму путовања који је саставни део Уговора обавезна да
обезбеди, између осталог и:
- превоз аутобусом високе туристичке класе (клима, видео/двд, аудио опрема) на релацији
по програму
- смештај у Врњачкој Бањи у хотелу „Бреза“ са 3*, у ½, ⅓ и ¼ собама са купатилом на бази
1 пуног пансиона (доручак, ручак и вечера – класично послуживање), наставници у 1/1 и
½ собама са купатилом.
- организација диско вечери
- улазнице за све посете по програму путовања;
- гратис за 1 ученика и 1 наставника на 15 плативих ученика
- гратис за вођу пута
- трошкове осигурања свих путника
- боравишна такса и осигурање
- услуге лиценцираног туристичког водича;
- услуге лекара пратиоца групе;
- трошкове организације путовања.
Према Уговору (члан 4.) одређено је да се плаћање изврши у ратама по испостављеним
фактурама пружаоца услуге. ( плаћање у 4 рате - новембар, децембар, јануар и фебруар)
За носиоце припреме и извођења Плана и програма путовања су (према Годишњем плану)
одређени:
- Бранка Цвијовић, наставник архитектонске групе предмета (одељењски старешина
одељења 1/1),
- Наташа Живковић, наставник српског језика и књижевности (одељењски старешина
одељења 1/2),
- Весна Раџић, наставник математике (одељењски старешина одељења 1/3),
- Марко Бошковић, наставник грађевинске групе предмета (одељењски старешина
одељења 1/4),
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а за стручног вођу путовања одређена је Бранка Цвијовић, наставник архитектонске групе
предмета (координатор већа првог разреда).
У оквиру припреме екскурзије, одељењске старешине су одржале родитељске састанке (према
Правилнику о извођењу екскурзија) за све учеснике путовања и родитеље ученика који путују на
екскурзију. Родитељи и ученици су упознати са правима и обавезама које су одређене
Правилником о понашању ученика, запослених и родитеља ученика и Правилником о извођењу
екскурзија. Благовремено су прикупљена сва потребна документа и подаци: здравствени листови
за ученике, подаци неопходни за путно осигурање, сагласност родитеља за путовање за све
ученике.
Директор је у оквиру припреме екскурзије донео решења за носиоце извођења и стручног вођу
путовања, којима се одређују њихове обавезе за време извођења екскурзије.
Планирано је да на путовање крене 62 ученика (40 мушког пола и 22 женског пола). На дан
путовања један ученик из одељења 1/04 се разболео, тако да је на путовање 13.11.2019. кренуо
61 ученик (39 мушког пола и 22 женског пола).
Извођење екскурзије
Први дан (среда,13.новембар 2019)
У 7:30 сати је извршена контрола документације о техничкој исправности возила предвиђеног
за превоз ученика од стране представника надлежног органа унутрашњих послова. У питању је
био спратни аутобус са клима уређајем, видео/двд опремом, микрофоном, старости до пет
година, дакле у складу са Уговором.
Место поласка је било у Мис Ирбијевој улици, на паркингу код супермаркета Веро.
На путовање је од предвиђених 62, кренуо 61 ученик.
Путовање је почело према договореном термину, у 8 сати. У аутобусу су били пратилац групе
Бојан Чуха и лекар пратилац групе. Није било примедби на квалитет аутобуса од стране ученика и
наставника, а било је и неколико места више у односу на број путника.
Кренули смо према манастиру Студеница. Водич, пратилац групе, је у току пута упознао
ученике са основним подацима везаним за историју манастира који, због својих уметничких и
историјских вредности, представља важан сегмент нашег националног наслеђа. Око12:00 смо
стигли до манастира Студеница. Ученици су имали прилику да од тамошњег свештеника чују
податке везане за историјат и значај цркве и манастира, задужбине Стефана Немање, који је
подигнут крајем XII века. Велелепно здање српског неимарства рашке градитељске школе,
лепотом и богатством украса представља „српски Акропољ“, а фреске из 1128/1129. године са
великим мирним и достојанственим ликовима обележавају епоху у којој су настале.
Око 14:45 смо стигли у Жичу, задужбину краља Стефана Првовенчаног, подигнуту почетком 13.
века
(1206–1217) и познату као „Мати свих цркава“ чија архитектура припада рашкој школи. Након
обиласка манастира, ученици и наставници су од свештеника чули основне податке везане за
историјат и значај цркве. У цркви је представљен 40-минутни филм о историји Жиче. Око 17
часова смо наставили пут ка Врњачкој Бањи.
У Врњачку Бању, у хотел „Брезу“,смо стигли око 18 часова, где су ученицима подељени
кључеви соба према раније утврђеном распореду. Сви ученици и све старешине су били
смештени на другом спрату. У 19.30 сати у хотелу је организована вечера на принципу
самопослуживања. У 21:30 кренули смо сви заједно у дискотеку која је била резервисана само за
ученике наше школе. Нешто пре 24 часа смо напустили дискотеку, а по повратку у хотел, ученици
су се дружили по собама. На захтев професора, од 2 сата после поноћи сви ученици су били у
својим собама, али је дежурство професора настављено до 4 сата ујутро.
Други дан (четвртак,14. новембар 2019.)
Други дан екскурзије је почео доручком на бази самопослуживања који је организован у 8 сати.
Ученици су после доручка напустили собе и око 8:45 сместили ствари у аутобус. Затим су
имали слободно време за шетњу центром Врњачке Бање.
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У 12:00 смо се вратили у хотел где је био сервиран ручак на бази самопослуживања.
Након ручка наставили смо пут ка манастиру Љубостиња, где смо стигли око 13:30 сати.
Манастир Љубостиња подигнут је крајем 14.века и задужбина је књегиње Милице. Један је од
најзначајнијих споменика моравске школе.
Око 15.00 часова наставили смо пут ка Крушевцу, некадашњој престоници кнеза Лазара. У
Крушевцу смо посетили манастир Лазарицу са црквом посвећеном Св. Стефану која је подигнута
највероватније између 1377. и 1380. године.
Ученици су имали краће слободно време за шетњу и ужину у пешачкој зони Крушевца до 17:00
часова.
Пошто смо се сви окупили, око 17:00 кренули смо ка Београду. Са једним краћим успутним
задржавањем на пумпи ради одмора, стигли смо на одредиште, код супермаркета Веро, нешто
пре 20 часова. Већину ученика су сачекали родитељи, а професори су кренули тек пошто су се
уверили да су сви ученици безбедно кренули својим кућама.
Оцена екскурзије
Садржај екскурзије (обилазак локалитета педвиђених програмом) је остварен у максималној
могућој мери, а задаци (подстицање социјалног развоја ученика и позитивних односа међу њима)
у највећој могућој мери.
Понашање ученика је било одлично, није било кашњења, све активности су се обављале без
проблема и у предвиђеним терминима,а дисциплина није постизана репресивним мерама, већ
сарадњом са ученицима, уважавајући њихове узрасне какрактеристике и поштујући их као младе
личности.
Наставници су међусобно добро сарађивали и уложили су велики труд да изврше све своје
обавезе.
Стручни вођа пута је задовољна сарадњом са пратиоцем групе и лекаром. Пратилац групе је
професионално и одговорно приступио извођењу планираног програма. Лекар је био са
ученицима за време свих планираних активности и пружио им услуге у мери у којој је било
потребно.
У повратку са екскурзије, извршена је анкета свих учесника путовања тако да је свако од 65
путника (61 ученик и 4 наставника) добио прилику да попуни унапред припремљени анкетни лист
и на тај начин оцени екскурзију.
Подаци добијени том приликом су статистички обрађени и представљени у табели која је
саставни део овог извештаја.

Оцене
(број)

Програм
путовањ
а

Превоз

Смештај

Исхрана
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путовањ
а
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Одличан
Врло добар
Добар
Задовољавајући
Лош
∑

41
14
7
3
0
65

Оцене
(проценат)

Програм
путовањ
а

Превоз

Смештај

Исхрана

Одличан
Врло добар
Добар
Задовољавајући
Лош

63.1%
21.5%
10.8%
4.6%
-

86.2%
6.2%
6.2%
1.5%
-

29.2%
33.8%
24.6%
6.2%
6.2%

63.1%
23.1%
9.2%
3.1%
1.5%

Организо
ване
активнос
ти
63.1%
18.5%
7.7%
7.7%
3.1%

4.43

4.77

3.74

4.43

0.87

0.63

1.14

19.53%

13.25%

Врло
добар

Одличан

Аритметичка
средина
Стандардно
одступање
Коефицијент
варијације
Оцене

56
4
4
1
0
65

19
22
16
4
4
65

41
15
6
2
1
65

41
12
5
5
2
65

35
14
7
5
4
65

57
1
2
0
5
65

290
82
47
20
16
455

40
16
9
0
0
65

Водич пратилац
групе

Медицин
ске
услуге

Статист
ички
- збирно

53.8%
21.5%
10.8%
7.7%
6.2%

87.7%
1.5%
3.1%
7.7%

63.7%
18.0%
10.3%
4.4%
3.5%

Коначна
оцена
путовањ
а
61.5%
24.6%
13.8%
-

4.31

4.09

4.62

4.34

4.48

0.90

1.10

1.23

1.11

1.06

0.73

30.38%

20.33%

25.60%

30.15%

24.13%

24.37%

16.33%

Врло
добар

Врло
добар

Врло
добар

Врло
добар

Одличан

Врло
добар

Врло
добар

Од седам различитих категорија, две су оцењене оценом Одличан: Медицинске услуге (4.62) и
Превоз (4.77) а преостале категорије су оцењене оценом Врлодобар: Организоване активности
(4.31), Програм путовања (4.43), Водич - пратилац групе (4.09) , Исхрана (4.43) ) и Смештај
(3.74).
Статистички, тј. збирно, оцена екскурзије је Врло добар (4.34), док је категорија Коначна оцена
путовања оцењена оценом Врло добар (4.48).
На основу података добијених анкетом могу да констатујем да је оцена екскурзије у целини
Врлодобар.
На основу свега до сад изнетог констатујем да је предвиђени програм остварен и да је
туристичка агенција испунила уговорне обавезе.
У складу са Правилником о извођењу екскурзија овај извештај ће бити достављен Савету
родитеља и Наставничком већу ради разматрања, а Школском одбору ради усвајања.
На основу Правилника о извођењу екскурзија Одељењске старешине су у обавези да на
родитељским састанцима упознају родитеље са овим извештајем. Ученици ће на предмету
Историја кроз припремљене презентације дати информацију о стеченим знањима и искуствима
као и своје утиске о реализованом путовању.
Ако га Школски одбор буде усвојио, овај извештај ће постати саставни део Годишњег извештаја
о раду школе за школску 2019/2020. годину.
Стручни вођа путовања
Бранка Цвијовић
координатор Већа првог разреда
27.1 Извештај о реализацији екскурзије 3. разреда

Припрема екскурзије
На основу Годишњег плана рада Грађевинске техничке школе за школску 2019/2020. годину
(у даљем тексту: Годишњи план) утврђени су:
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 Образовно-васпитни циљеви екскурзије за трећи разред
- Упознавање ученика са основним карактеристикама региона и значајним достигнућима
у области грађевинарства.
- Даље подстицање социјалног развоја ученика и позитивних односа међу њима као и
подстицање развоја индивидуалних способности, одговорности и професионалне
оријентације.
 Задаци и садржај екскурзије за трећи разред
- Упознати ученике са основним карактеристикама региона и значајним достигнућима у
области грађевинарства и архитектуре.
- Обилазак Вишеграда, Андрићграда, Требиња и Бијељине са околином и свих културноисторијских знаменитости региона.
- Подстицати социјални развој ученика и позитивне односе међу њима као и развој
индивидуалних способности и професионалне оријентације ученика.
- Развијање самосталности и одговорности ученика и оспособљавање за сналажење и
комуникацију у иностранству.
Законски оквир за припрему, огранизацију и извођење програма екскурзије чине: Закон о
основама образовања и васпитања, и Правилник о измени Правилника о плану и програму
образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (објављен у
листу "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2009 од 22.01.2009. године) чији саставни
део је одељак: "ЕКСКУРЗИЈА", а који се налази у поглављу: "ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНОГ
ЦИЉА И ЗАДАТАКА У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА", под: "Б. ФАКУЛТАТИВНЕ
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ" у Правилнику о плану и програму образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Службени гласник СРС - Просветни
гласник", број 6/90 и "Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96,
2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08 и 1/09) (у даљем тексту: Правилник о
извођењу екскурзија).
У предвиђеном року је 52 родитеља ученика трећег разреда дало писмену сагласност за
извођење екскурзије, па је, у складу са Правилником о извођењу екскурзија, директор одлучио да
се припреми, организује и изведе екскурзија за одељења 3-01, 3-02, 3-03 и 3-04.
За носиоце припреме и извођења плана и програма путовања су (према Годишњем плану)
одређени:
- Сенка Видаковић, наставник предмета Српски језик и књижевност (одељењски
старешина одељења 3-01),
- Љиљана Михајловић, наставник архитектонске групе предмета (одељењски старешина
одељења 3-02),
- Милица Премовић, наставник грађевинске групе предмета (одељењски старешина
одељења 3-03)
- Сања Радивојевић, наставник предмета Енглески језик (одељенски старешина
одељења 3-04)
- а за стручног вођу путовања је одређена Сенка Видаковић, наставник предмета Српски
језик и књижевност (координатор Већа трећег разреда).
Директор је у оквиру припреме екскурзије донео решења (за носиоце извођења и стручног
вођу путовања) којима се одређују њихове обавезе за време извођења екскурзије.
Избор агенције је спроведен у складу са Правилником о извођењу екскурзија тако што је на
седници Савета родитеља комисија изабрала понуду агенције "Grand Tours" ДОО из Новог Сада,
улица Железничка 23a, коју заступа директор Петар Кнежевић, матични број: 20339748, ПИБ:
105249896 (у даљем тексту: Агенција).
Савет родитеља је донео одлуку о висини дневница за пратиоце. Чланови Савета су
добили фотокопију Програма путовања које је са ценом и условима путовања дала Агенција.
Одељењске старешине су, у оквиру припреме екскурзије, одржале родитељске састанке на
којима су, у складу са Правилником о извођењу екскурзија, обавестиле родитеље о
- програму и цени екскурзије (на основу фотокопије Програма путовања које је са ценом и
условима путовања дала Агенција);
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- избору агенције;
- бруто износу дневнице за пратиоце и
- осталим условима путовања.
На тим родитељским састанцима били су присутни и чланови Савета родитеља који су
непосредно учествовали у избору агенције.
Такође су Одељењске старешине у оквиру припреме екскурзије на часовима одељењског
старешине упознале ученике са њиховим правима и обавезама које су одређене Правилником о
понашању ученика, запослених и родитеља ученика и Правилником о извођењу екскурзија и
ученици су својим потписом потврдили да су им та правила позната и да ће их се придржавати.
Планирано је да на путовање крене:
14 ученика одељења 3-01 (8 мушког пола и 6 женског пола),
12 ученика одељења 3-02 (8 мушког пола и 4 женског пола),
14 ученика одељења 3-03 (11 мушког пола и 3 женског пола),
12 ученика одељења 3-04 (10 мушког пола и 2 женског пола)
што укупно чини 52 ученика (37 мушког пола и 15 женског пола).
У предвиђеном року су сви ученици уплатили прву рату укупне цене екскурзије (која
обухвата и износ за дневнице), па је директор је са Агенцијом закључио Уговор о извођењу
екскурзије за ученике Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ“ у школској 2019/2020. години
(у даљем тексту: Уговор).
За дан почетка путовања је према Уговору (чл. 1.) одређена недеља, 22. септембар 2019.
године, а за дан повратка уторак, 24. септембар 2019. године. Будући да је на тај начин екскурзија
организована у време наставних дана (понедељак, уторак), у складу са школским календаром и
Годишњим планом рада, а на основу Правилника о извођењу екскурзија, предвиђено је да се
настава надокнади за све ученике у току школске године, у тачно одређеним терминима наставним суботама.
Агенција је према Уговору (чл. 5.) обавезна да обезбеди:
- превоз модерним високоподним или спратним аутобусом до 5 година старости;
- све друмарине у земљи и иностранству;
- смештај у Требињу у хотелу „Ин“ са 3*, у ½, ⅓, ¼ собама на бази 1 полупансиона
(доручак: самопослуживање, вечера: класичан начин услуживања);
- туристички програм у Вишеграду, Андрићграду, Требињу и Бијељини
Према Уговору одређено је да се све рате уплаћују до 15. у месецу, у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Извођење екскурзије
Први дан (недеља, 22. септембар)
У 6:15 сати је извршена контрола документације о техничкој исправности возила
предвиђеног за превоз ученика од стране представника надлежног органа унутрашњих послова. У
питању је био високоподни аутобус са клима уређајем, произведеним после 2014. године, дакле у
складу са Уговором.
Место поласка је било у Мис Ирбијевој улици, код супермаркета Веро, односно код
предузећа Прецизна механика.
На путовање је кренуо 51 ученик, јер је један ученик одељења 3-04 услед болести био
спречен да путује.
У 6:30 сати је почело путовање. У аутобусу су били пратилац групе и лекар. Нико од
ученика и наставника није имао примедбе на квалитет аутобуса.
У 8:30 сати смо се краће задржали на успутној бензинској пумпи, да бисмо око 11:30 стигли
до државне границе са Републиком Српском, коју смо после царинске и пасошке контроле прешли
око 12 сати.
У Вишеград смо стигли око 14 часова. После краће вожње Вишеградом, сви смо напустили
аутобус да бисмо обишли мост Мехмед паше Соколовића, чувену ћуприју на Дрини.
Водич, пратилац групе је одржао краће предавање о мосту и Мехмед паши, а ученици су
искористили прилику за фотографисање.
У Андрићграду су, после заједничке шетње, ученици имали слободно време за предах и
ручак.
Око 16 сати смо наставили пут ка Требињу, где смо стигли око 21 сат.
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Смештај у хотелу „ Ин“ са 3* је био у двокреветним, трокреветним и четворокреветним
собама. Били смо смештени у два објекта у непосредној близини, одељења 3-01 и 3-02 са
разредним старешинам у једном, а одељења 3-03 и 3-04 са разредним страешинам у другом
објекту.
У 21:30 сати смо имали вечеру класичног типа услуживања.
Ученици су се дружили у собама. Наставници су обилазили ученике до 3 сата ујутро да не
би правили буку.
Други дан (понедељак, 23. септембар)
Доручак на бази самопослуживања је заказан у 9 сати.
У 10 сати смо кренули ка манастиру Тврдош, где смо стигли око 10:15. Ученицима се
обратио монах који им је испричао историју манастира. Обишли смо и чувене манастирске винске
подруме где смо од домаћина чули причу о вину сорте „жилавка“ по коме је манастир већ дуго
чувен. Ученици су добили слободно време за куповину сувенира у сувенирници у склопу
манастира. .
Око 11 сати смо кренули ка цркви Херцеговачка Грачаница. У цркви се ученицима обратио
свештеник који их је упознао са подацима везаним за градњу цркве у којој је сахрањен велики
српски песник Јован Дучић.
По повратку у хотел око 12 сати, ученици су имали слободно време које су искористили за
шетњу Требињем.
После вечере, око 21.00 ученици су, у пратњи наставника, пратиоца групе и лекара отишли
у дискотеку која се налази у једном делу хотела у коме смо одсели. У опуштеној и веселој
атмосфери уз музику и дружење, ученици су провели време до 01 сат.
По повратку у хотел су наставили дружење у собама до 3 сата када су наставниц, уверивши
се да су сви ученици у својим собама и спавају или су спремни за спавање, прекинули дежурство.
Трећи дан (уторак, 24. септембар)
После доручка који је почео у 7:00, ученици су изнели ствари и напустили собе око 8 сати.
Пошто су собе прегледане, кренули смо пут Бијељине око 8:30.
. Уз неколико краћих успутних пауза, стигли смо у Бијељину нешто пре 19 часова. У пратњи
водича, пратиоца групе, обишли смо најужи центар града, а испред споменика краљу Петру водич
је кратко упознао ученике са историјом и знаменитостима овог семберијског града. Ученици су
имали слободно време за шетњу до 20 сати када је планиран наставак путовања ка Београду.
После царинских формалности, границу смо прешли око 21:30.
На одредиште у Београду, у Мис Ирбијевој улици код супермаркета Веро, смо стигли око 23
часа.
Многе ученике су сачекали родитељи, а наставници су кренули кући тек када су били
сигурни да сви ученици имају превоз до својих пребивалишта.
Оцена екскурзије
Садржај екскурзије (обилазак Вишеграда, Андрићграда, Требиња и Бијељине са локалним
знаменитостима) је остварен у потпуности, као и задаци екскурзије (подстицање социјалног
развоја ученика и позитивних односа међу њима).
Понашање ученика је било веома добро, није било кашњења, није се десио ниједан
инцидент, атмосфера је свих дана била изузетно весела, уз много дружења, песме и смеха.
Дисциплина није одржавана репресивним мерама, већ сарадњом са ученицима, уважавајући
њихове узрасне какрактеристике и поштујући их као младе личности.
Нарочито треба истаћи изузетно добру сарадњу наставница, које су своје напорне и
одговорне задатке извршавале на време и у пријатељском и позитивном духу.
Стручни вођа пута је ве0ома задовољан сарадњом са пратиоцем групе и са лекаром.
После обављене екскурзије, извршена је анкета свих учесника путовања.
Подаци добијени том приликом су статистички обрађени.
Категорија Коначна оцена путовања оцењена је оценом Врло добар (3,82).
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На основу свега до сад изнетог могу да констатујем да је предвиђени програм остварен и
да је туристичка агенција испунила уговорне обавезе.
У складу са Правилником о извођењу екскурзија овај извештај ће бити достављен Савету
родитеља и Наставничком већу ради разматрања, а Школском одбору ради усвајања.
На основу Правилника о извођењу екскурзија Одељењске старешине су у обавези да на
родитељским састанцима упознају родитеље са овим извештајем.
Ако га Школски одбор буде усвојио, овај извештај ће постати саставни део Годишњег
извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину.
Стручни вођа путовања
Сенка Видаковић
Координатор Разредног већа трећег разреда

28. Извештај о реализованим часовима националне одбране одбране
Чланом 79а Закона о војној, радој и материјалној обавези ученици средњих школа су дефинисани као
категорија грађана која се стицањем практичних знања и вештина кроз систем образовања и васпитања
обучава за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања.
На основу одлуке
Министарства просвете, науке и технолошког развоја да ученици завршних разреда наше школе стекну
основна знања о систему одбране, да се упознају са својим правима и обавезама, као и да развију свест о
одбрани земље и значају неговања патриотских осећања.
Планираних 11 тема реализовала сам у 4
часа одељењског стрешине, која су упiсана у Ес дневник сваког одељења. Часови су реализовани током 2
часа током првог полугодишта и 2 часа другог полугодишта преко Сајта школе јер се настава одвијала на
даљину.
1. час – Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије; Војна
обавеза у Републици Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији;
2. час – Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка
спремностпредуслов за војни позив;
2 час – Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног
отпора;
3. час Бојни отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита;
4. час Средства за личну и колективну заштиту
Јасна Плавшић, проф. националне одбране
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